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INTRODUCERE 

 

Evaluarea stării de conservare este esențială în cadrul procesului de elaborare a unui plan 

de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, 

activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes 

conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate derivă din starea lor actuală 

de conservare.  

Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării 

Planului de management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie 

către menţinerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei, iar 

regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină și să combată acele 

activităţi propuse al căror impact potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de conservare 

favorabilă.  

Dacă starea de conservare a unei specii/ unui tip de habitat este evaluată ca ”nefavorabilă-

inadecvată” sau ”nefavorabilă-rea”, activităţile din Planul de management trebuie să se îndrepte 

cu predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică respectiva specie și/ sau 

habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre exemplu măsuri de 

reconstrucţie ecologică, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să 

se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor prezente cu impact asupra 

speciei/ tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta şi mai 

mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare nefavorabilă. 

Prezentul studiu se axează în principal pe speciile de păsări pentru care a fost declarată 

aria naturală protejată ROSPA0105 Valea Mostiștea. 

Conform Formularului Standard Natura 2000 situl ROSPA0105 Valea Mostiștea a fost 

desemnat pentru protecția și conservarea a 94 specii de păsări au fost evaluate din punct de 

vedere a stării de conservare astfel: 

 

Alcedo atthis (Pescărașul albastru), Aythya nyroca (Rața roșie), Botaurus stellaris (Buhaiul de 

baltă), Chlidonias hybridus (Chirighița cu obraji albi), Ciconia ciconia (Barza albă), Himantopus 

himantopus (Piciorongul), Ixobrychus minutus (Stârcul pitic), Lanius collurio (Sfrâncioc 

roșiatic), Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră), Larus melanocephalus (Pescărușul cu cap 

negru), Pluvialis apricaria (Ploier auriu), Tringa glareola (Fluierar de mlaștină), Philomachus 

pugnax (Bătăuș), Circaetus gallicus (Șerpar), Platalea leucorodia (Lopătar), Plegadis falcinellus 

(Țigănuș), Egretta alba (Egretă mare), Pelecanus onocrotalus (Pelican comun), Sterna hirundo 

(Chira de baltă), Ciconia nigra (Barza neagră), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Circus 

cyaneus (Erete vânăt), Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă), Falco columbarius (Șoim de iarnă), 

Sterna caspia (Pescărița mare), Pelecanus crispus (Pelicanul creț), Gavia arctica (Cufundar 

polar), Phalacrocorax pygmeus (Cormoranul mic), Nycticorax nycticorax (Stârcul de noapte), 

Ardeola ralloides (Stârcul galben), Egretta garzetta (Egretă mică), Ardea purpurea (Stârc roșu), 

Branta ruficollis (Gâscă cu gât roșu), Haliaeetus albicilla (Codalb), Buteo rufinus (Şorecar 

mare), Falco peregrinus (Șoim călător), Coracias garrulous (Dumbrăveancă), Sylvia nisoria 

(Silvie porumbacă), Anthus campetris (Tawny pipit), Aythya fuligula (Rață moțată), Calidris 

minuta (Fugaci mic), Calidris temminckii (Fugaci pitic), Carduelis cannabina (Cânepar), 

Carduelis carduelis (Sticlete), Carduelis chloris (Florinte), Carduelis spinus (Scatiu), 
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Charadrius dubius (Prundăraș gulerat mic), Delichon urbica (Lăstun de casă), Falco tinnunculus 

(Vânturel roșu), Gallinula chloropus (Găinușă de baltă), Hirundo rustica (Rândunică), Locustella 

luscinioides (Grelușel de stuf), Merops apiaster (Prigorie), Miliaria calandra (Presură sură), 

Motacilla alba (Codobatură albă), Motacilla flava (Codobatură galbenă), Numenius arquata 

(Culic mare), Oenanthe oenanthe (Pietrar sur), Galerida cristata (Ciocârlan), Acrocephalus 

arundinaceus (Lăcar mare), Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de lac), Actitis hypoleucos (Fluierar 

de munte), Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anas strepera (Rață pestriță), Ardea cinerea 

(Stârc cenușiu), Oriolus oriolus (Grangur), Remiz pendulinus (Pițigoi pungar), Riparia riparia 

(Lăstun de mal), Sturnus vulgaris (Graur), Tadorna tadorna (Călifar alb), Tringa erythropus 

(Fluierar negru), Tringa ochropus (Fluierarul de zăvoi), Tringa stagnatilis (Fluierar de lac), 

Upupa epops (Pupăza), Cuculus canorus (Cuc), Anas clypeata (Rață lingurar), Falco subbuteo 

(Șoimul rândunelelor), Cygnus olor (Lebădă de vară), Anas penelope (Rață fluierătoare), Anas 

crecca (Rață mică), Anas acuta (Rață sulițar), Tringa tetanus (Fluierar cu picioare roșii), Anas 

platyrhynchos (Rață mare), Anas querquedula (Rață cârâitoare), Aythya ferina (Rață cu cap 

castaniu), Fulica atra (Lișița), Larus cachinnans (Pescăruşul argintiu), Larus ridibundus 

(Pescăruș râzător), Limosa limosa (Sitar de mal), Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), 

Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi), Vanellus 

vanellus (Nagâț), Anser albifrons (Gârliță mare). 
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Speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea – Date rezultate în urma  

activităților de teren (octombrie 2017 – martie 2019) 

Tabel 1 

Nume specie 
Cod 

EUNIS 

Tipul 

populației 

în sit 

Suprafața 

habitatului 

speciei 

Unit. De 

măsură a 

habitatului 

Populație 

minimă 

Populație 

maximă 

Unit. 

măsură 

Calitatea 

datelor 
Densitate 

Tip de 

informații 

Acrocephalus 

arundinaceus (lăcar 

mare) 

A298 R ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Acrocephalus scirpaceus 

(lăcar de stuf) 
A297 R ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

 

Actitis hypoleucos 

(fluierar de munte) 
A168 R,C ≈ 5107 ha 

100 500 i 
bună medie publice 

1 10 p 

 

Alauda arvensis 

(ciocârlie de câmp) 
A247 R,C ≈ 1911 ha 

50 100 p 
bună medie publice 

100 500 i 

Alcedo atthis (pescăraș 

albastru)   
A229 R ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Anas acuta (rață sulițar) A054 C, W ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Anas clypeata (rață 

lingurar) 
A056 C, W ≈ 5107 ha 50 500 i bună medie publice 

Anas crecca (rață mică) A052 C, W ≈ 5107 ha 1000 5000 i bună medie publice 

Anas penelope (rață 

fluierătoare) 

 

A050 C, W ≈ 5107 ha 100 1000 i bună medie publice 
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Anas platyrhynchos (rață 

mare) 
A053 

R 

≈ 5107 ha 

10 50 p 

bună medie publice C 5000 10000 i 

W 1000 5000 i 

 

Anas querquedula (rață 

cârâitoare) 

A055 
R 

≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
C 500 1000 i 

Anas strepera (rață 

pestriță) A051 
R 

≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
C 500 1000 i 

Anser albifrons (gârliță 

mare) 
A041 C,W ≈ 5107 ha 500 5000 i bună medie publice 

Anthus campestris (fâsă 

de câmp) 
A255 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Ardea cinerea (stârc 

cenușiu) A028 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
50 100 i 

Ardea purpurea (stârc 

roșu) A029 C,R ≈ 5107 ha 
1 10 p 

bună medie publice 
50 100 i 

Ardeola ralloides (stârc 

galben) A024 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
50 100 i 

Aythya ferina (rață cu cap 

castaniu) A059 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
500 1000 i 

Aythya fuligula (rață 

moțată) 
A061 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 8 

 

Aythya nyroca (rață 

roșie) A060 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Botaurus stellaris (buhai 

de baltă) A021 C,R ≈ 5107 ha 
1 10 p 

bună medie publice 
10 50 i 

Branta ruficollis (gâscă 

cu gât roșu) 
A396 W ≈ 6600 ha 10 50 i bună medie publice 

Buteo rufinus (șorecar 

mare) 
A403 C ≈ 1911 ha 1 10 i bună medie publice 

Calidris minuta (fugaci 

mic) 
A145 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Calidris temminckii 

(fugaci pitic) 
A146 C ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Linaria (Carduelis) 

cannabina (cânepar) 
A366 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 

Carduelis carduelis 

(sticlete)  
A364 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Chloris (Carduelis) 

chloris (florinte) 
A745 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Spinus (Carduelis) spinus 

(scatiu) 
A365 C ≈ 1911 ha 100 500 i bună medie publice 

Charadrius dubius 

(prundăraș gulerat mic) 
A136 R ≈ 5107 ha 100 500 p bună medie publice 

Chlidonias hybridus 

(chirighiță cu obraz alb) 
A196 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Ciconia ciconia (barză 

albă) 
A031 R ≈ 6600 ha 10 50 p bună medie publice 
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Ciconia nigra (barză 

neagră) 
A030 C ≈ 1911 ha 10 50 i bună medie publice 

Circaetus gallicus 

(șerpar) 
A080 C ≈ 6600 ha 1 10 i bună medie publice 

Circus aeruginosus (erete 

de stuf) A081 C,R ≈ 6600 ha 
1 10 p 

bună medie publice 
10 50 i 

Circus cyaneus (erete 

vânăt) 
A082 W ≈ 6600 ha 10 50 i bună medie publice 

Coracias garrulus 

(dumbrăveancă) 
A231 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Cuculus canorus (cuc) A212 R ≈ 6600 ha 100 500 i bună medie publice 

Cygnus cygnus (lebăda 

de iarnă) 
A038 W ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Cygnus olor (lebăda de 

vară) A036 R,W ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Delichon urbicum (lăstun 

de casă) 
A253 R ≈ 6600 ha 500 1000 p bună medie publice 

Ardea (Egretta) alba 

(egretă mare) A027 R,C,W ≈ 5107 ha 

1 10 p 

bună medie publice 10 50 i 

50 100 i 

Egretta garzetta (egretă 

mică) A026 R, C ≈ 5107 ha 
1 10 p 

bună medie publice 
50 100 i 

Falco columbarius (șoim 

de iarnă) 
A098 W ≈ 1911 ha 10 50 i bună medie publice 
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Falco peregrinus (șoim 

călător) 
A103 C ≈ 1911 ha 1 10 i bună medie publice 

Falco subbuteo (șoimul 

rândunelelor) 
A099 R ≈ 6600 ha 1 10 p bună medie publice 

Falco tinnunculus 

(vânturel roșu) 
A096 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Fulica atra (lișiță) 

A125 R,C, W ≈ 5107 ha 

50 100 p 

bună medie publice 1000 5000 i 

500 1000 i 

Galerida cristata 

(ciocârlan) 
A244 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 

Gallinula chloropus 

(găinușă de baltă) 
A123 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Gavia arctica (cufundar 

polar) 
A002 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Haliaeetus albicilla 

(codalb) 
A075 C,W ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Himantopus himantopus 

(piciorong) 
A131 R ≈ 5107 ha 10 50 p bună medie publice 

Hirundo rustica 

(rândunică) 
A241 R ≈ 5107 ha 500 1000 p bună medie publice 

Ixobrychus minutus (stârc 

pitic) 
A022 R ≈ 5107 ha 10 50 p bună medie publice 

Lanius collurio 

(sfrâncioc roșiatic) 
A338 R ≈ 1911 ha 100 500 p bună medie publice 

Lanius minor (sfrâncioc 

cu frunte neagră) 
A339 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 

Larus cachinnans A459 R,C, W ≈ 5107 ha 100 500 p bună medie publice 
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(pescărus pontic) 1000 5000 i 

100 500 i 

Ichthyaetus (Larus) 

melanocephalus 

(pescăruș cu cap negru) 

A176 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Croicocephalus (Larus) 

ridibundus (pescăruș 

râzător) A179 R,C, W ≈ 5107 ha 

100 500 p 

bună medie publice 1000 5000 i 

500 1000 i 

Limosa limosa (sitar de 

mal) 
A156 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Locustella luscinoides 

(grelușel de stuf) 
A292 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Merops apiaster 

(prigorie) 
A230 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Emberiza (Miliaria) 

calandra (presură sură) 
A383 R ≈ 1911 ha 100 500 p bună medie publice 

Motacilla alba 

(codobatură albă) 
A262 R ≈ 6600 ha 50 100 p bună medie publice 

Motacilla flava 

(codobatură galbenă) 
A260 R ≈ 6600 ha 50 100 p bună medie publice 

Numenius arquata (culic 

mare) 
A160 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Nycticorax nycticorax 

(stârc de noapte) A023 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Oenanthe oenanthe 

(pietrar sur) 
A277 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 
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Oriolus oriolus (grangur) A337 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 

Pelecanus crispus 

(pelican creț) 
A020 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Pelecanus onocrotalus 

(pelican comun) 
A019 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Phalacrocorax carbo 

(cormoran mare) A017 R, C, W ≈ 5107 ha 

10 50 p 

bună medie publice 500 1000 i 

50 100 1 

Microcarbo pygmeus 

(cormoran mic) A393       R, C ≈ 5107 ha 
1 10 P 

bună medie publice 
100 500 i 

Calidris (Philomachus) 

pugnax (bătăuș) 
A151 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Platalea leucorodia 

(lopătar) 
A034 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Plegadis falcinellus 

(țigănuș) 
A032 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Pluvialis apricaria 

(ploier auriu) 
A140 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Remiz pendulinus 

(boicuș) 
A336 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Riparia riparia (lăstun de 

mal) 
A249 R ≈ 5107 ha 100 500 p bună medie publice 

Hydroprogne (Sterna) 

caspia (pescăriță mare) 
A190 C ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Sterna hirundo (chiră de 

baltă) 
A193 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Sturnus vulgaris (graur) A351 R ≈ 1911 ha 500 1000 i bună medie publice 
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Sylvia nisoria (silvie 

porumbacă) 
A307 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 

Tachybaptus ruficollis 

(corcodel mic) A004 R,W ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Tadorna tadorna (călifar 

alb) 
A048 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa erythropus 

(fluierar negru) 
A161 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa glareola (fluierar 

de mlaștină) 
A166 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa nebularia 

(fluierar cu picioare 

verzi) 

A164 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa ochropus (fluierar 

de zăvoi) 
A165 C ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Tringa stagnatilis 

(fluierar de lac) 
A163 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa totanus (fluierar 

cu picioare roșii) 
A162 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Upupa epops (pupăză) A232 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 

Vanellus vanellus (nagâț) 
A142 R, C ≈ 6600 ha 

50 100 p 
bună medie publice 

500 1000 i 

 

Explicaţii: Tipul populației în sit: R – în reproducere, C – pasaj, W-iernare;  

                  Unit. măsură: p – perechi, i – indivizi;  

                  Densitate: M – medie, S – scăzută, R – ridicată;  

                  Tip de informații: P – publice, C – confidențiale. 
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I. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A FIECĂREI SPECII DE INTERES 

CONSERVATIV 

 

 Evaluarea stării de conservare nu trebuie realizată pentru: 

• speciile ocazionale, a căror prezenţă este doar accidentală, eratică, nefiind regulată şi 

stabilă; 

• speciile nou sosite, a căror semnalare actuală în cuprinsul ariei protejate se datorează cel 

mai probabil schimbărilor climatice şi pentru care nu există informaţii suficiente;  

• speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă; 

• speciile a căror populaţie în sit este nesemnificativă în raport cu populaţia naţională 

(“populaţia relativă” în formularul standard Natura 2000, fiind evaluată ca “D – Populaţie 

nesemnificativă”). 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării din 

punct de vedere al: 

• populaţiei speciei; 

• habitatului speciei; 

• perspectivelor speciei în viitor. 

 

Evaluarea stării de conservare a unei speciei din punctul de vedere al populaţiei acesteia a 

fost realizată diferenţiat, după cum urmează: 

• Pentru speciile de păsări, starea de conservare în aria naturală protejată, din punct de 

vedere al populaţiei, a fost evaluată pentru fiecare dintre următoarele populaţii: 

o pentru populaţia permanentă (sedentară) în aria naturală protejată sau pentru populaţia 

cuibăritoare în cazul speciilor de avifaună care nu sunt rezidente; 

o pentru populaţia care doar iernează în aria naturală protejată; 

o pentru populaţia aflată în pasaj, pentru odihnă şi/sau hrănire în aria naturală protejată, 

excluzând populaţia care doar iernează. 

 

În acest context, toate secţiunile următoare au fost completate o dată, de două ori sau de 

trei ori pentru speciile de păsări, în funcţie de tipurile de populaţii prezente în aria naturală 

protejată (populaţie sedentară/cuibăritoare, care iernează, aflată în pasaj). Astfel pentru o anumită 

specie de păsări, poate fi necesară evaluarea atât a stării de conservare a populaţiei cuibăritoare, 

cât și a stării de conservare a populaţiei care iernează, respectiv a stării de conservare a populaţiei 

aflate în pasaj. 
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➢ Acrocephalus arundinaceus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, cod Natura 2000: A298 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 
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naturală protejată 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Acrocephalus arundinaceus, cod Natura 2000: A298 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere). 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 
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aria naturală 

protejată 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  
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este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Acrocephalus arundinaceus A298 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere). 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în 

cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a 

speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] 

şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  conform 

matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management actual, 

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de management, 

se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 
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prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei se 

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului 

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor 

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei 

[C.7.], conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi 

care nu există în prezent dar pentru care există probabilitatea de a 

se materializa în viitor ca urmare a unor planuri, modificări de 

management, schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1

. 

Specia Acrocephaus arundinaceus A298 

A.2

. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere). 

D.3.  Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4.  Tendinţa stării globale 

de conservare a 

speciei 

• Nu este cazul  

D.5.  Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6.  Informaţii 

suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Acrocephalus scirpaceus  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Acrocephalus scirpaceus, cod Natura 2000: A297 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 Structura populaţiei • structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
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speciei natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Acrocephalus scirpaceus, cod Natura 2000: A297 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere). 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 
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din planul de 

management anterior 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 
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alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Acrocephalus scirpaceus A297 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere). 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în 

cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a 

speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] 

şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  conform 

matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management actual, 

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv: 
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• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de management, 

se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei se 

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului 

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor 

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei 

[C.7.], conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi 

care nu există în prezent dar pentru care există probabilitatea de a 

se materializa în viitor ca urmare a unor planuri, modificări de 

management, schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea 

viitoare a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/> (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 30 

 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Acrocephaus scirpaceus A297 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere). 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Actitis hypoleucos 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Actitis hypoleucos, cod Natura 2000: A168 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Actitis hypoleucos, cod Natura 2000: A168 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere). 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 
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B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 
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privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
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[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Actitis hypoleucos A168 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în 

cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a 

speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] 
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al populaţiei şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  conform 

matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management actual, 

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de management, 

se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei se 

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului 

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor 

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei 

[C.7.], conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi 

care nu există în prezent dar pentru care există probabilitatea de a 

se materializa în viitor ca urmare a unor planuri, modificări de 

management, schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a Tendinţă  Raportul dintre valoarea Perspective 
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parametrului viitoare a 

parametrului 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Actitis hypoleucos A168 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  
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• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare favorabilă  

   

 

 

➢ Alauda arvensis  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Alauda arvensis, cod Natura 2000: A247 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 2: 50-100 perechi 
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• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

• ≈ – aproximativ egal 
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şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Alauda arvensis, cod Natura 2000: A247 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

• Clasa 3: 100-500 indivizi 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 Raportul dintre Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
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suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Alauda arvensis A247 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 45 

 

• Clasa 3: 100-500 indivizi 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în 

cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a 

speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] 

şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  conform 

matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management actual, 

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de management, 

se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei se 

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului 

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor 

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei 

[C.7.], conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din valorile: 
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• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi 

care nu există în prezent dar pentru care există probabilitatea de a 

se materializa în viitor ca urmare a unor planuri, modificări de 

management, schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea 

viitoare a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/> (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-
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au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Alauda arvensis A247 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere):  

• Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

• Clasa 3: 100-500 indivizi 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

➢ Alcedo atthis 
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Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 
Metodologia de 

apreciere a mărimii 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 
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populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 
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respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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habitatului speciei respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 
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al habitatului speciei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea 

viitoare a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/> (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei [C.10]  

perspectivele speciei în viitor [C.9.] 

sunt favorabile (dacă s-au putut 

evalua) viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere). 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Anas acuta 
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 Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas acuta, cod Natura 2000: A054 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 
Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
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favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas acuta, cod Natura 2000: A054 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
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atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în 

perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din 

punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor 

în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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habitatului speciei respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas acuta, cod Natura 2000: A054 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 
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habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi,    
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respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas acuta, cod Natura 2000: A054 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Anas clypeata 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas clypeata, cod Natura 2000: A056 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 
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• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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exprimată prin 

calificative 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas clypeata, cod Natura 2000: A056 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 
Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 
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habitatului speciei din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 
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habitatului speciei ➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 69 

 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas clypeata, cod Natura 2000: A056 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 

Tendinţa 

viitoare a 

mărimii 

populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 
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• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa 

viitoare a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 
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Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas clypeata, cod Natura 2000: A056 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 
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D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anas crecca 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

A.4 Calitatea datelor Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 
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referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

• x – necunoscută 
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A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 

A.2. 
Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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naturală protejată • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj 

și iernat.  Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, 

au fost luate în considerare toate elementele de favorabilitate 

pentru prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor 

de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi întâlnită 

(chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 
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din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

 

 

Nu este cazul Nu este cazul 

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

 

 

Nu este cazul Nu este cazul 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1

. 

Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 

A.2

. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3

. 

Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4

. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5

. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6

. 

Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anas penelope 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas penelope, cod Natura 2000: A050 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 
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suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas penelope, cod Natura 2000: A050 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 
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prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 
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B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas penelope, cod Natura 2000: A050 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas penelope, cod Natura 2000: A050 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anas platyrhynchos 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 6: 5000-10000 indivizi; 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 
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• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 6: 5000-10000 indivizi; 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a • x – necunoscută 
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mărimii populaţiei 

speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
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A.1. Specia Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană 

în perioadele de cuibărit/creștere a puilor, pasaj și iernat. 

Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost 

luate în considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi întâlnită 

(chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 
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habitatului speciei 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  
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• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] 

şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  conform 

matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată 

a habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 
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speciei în viitor (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Anas querquedula 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Anas querquedula, cod Natura 2000: A055 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată estimată 

ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de măsură 

utilizată conform nomenclatorului „Unități de măsură pentru 

populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată 

se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 
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naturală protejată • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate din 

teren și cele disponibile în literatura de specialitate despre 

modul de folosință al teritoriului, informații corelate cu 

disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei în aria 

naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum suprafața 

ariei naturale protejate sau particularitățile de habitat existente 

aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 

și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se 

estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas querquedula, cod Natura 2000: A055 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
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speciei în aria naturală 

protejată 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  
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este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas querquedula, cod Natura 2000: A055 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 
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•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas querquedula, cod Natura 2000: A055 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anas strepera 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi; 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 Magnitudinea tendinţei • nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 
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actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 
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din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- 

rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
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semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anser albifrons  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anser albifrons, cod Natura 2000: A041 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 
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măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:  

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 
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prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 117 

 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anser albifrons, cod Natura 2000: A041 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 
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corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 

imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru 

aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate 

în considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anser albifrons, cod Natura 2000: A041 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 
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al habitatului speciei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua), viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anser albifrons, cod Natura 2000: A041 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Anthus campestris 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anthus campestris, cod Natura 2000: A255 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 
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naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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exprimată prin 

calificative 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Anthus campestris, cod Natura 2000: A255 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 Calitatea datelor Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 
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pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 
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habitatului speciei ➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
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[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Anthus campestris, cod Natura 2000: A255 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 
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mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Anthus campestris, cod Natura 2000: A255 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Ardea cinerea 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 
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A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 
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vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, 

în cazul planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 
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• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 
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din punct de vedere 

al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt în 

stare favorabilă  

   

 

 

➢ Ardea purpurea 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 
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mărimea populaţiei 

naţionale  

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată estimată 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, exprimată 

în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană 

în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru 

aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru prezența 

speciei, atât din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât 

și al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), 

fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 
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Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 
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speciei  face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 
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• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029 

A.2. Tipul populaţiei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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speciei în aria 

naturală protejată 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Ardeola ralloides 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 
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• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 
Metodologia de 

apreciere a mărimii 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 
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populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă 

- Rea 
Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este mai 

mică decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă în 

aria naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 152 

 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 154 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 
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Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Aythya ferina  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya ferina, cod Natura 2000: A059 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Aythya ferina, cod Natura 2000: A059 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de 

mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau 

în creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya ferina, cod Natura 2000: A059 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 163 

 

speciei  prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
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ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a parametrului 
Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) , viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Aythya ferina, cod Natura 2000: A059 

A.2. Tipul populaţiei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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speciei în aria 

naturală protejată 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Aythya fuligula 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 Mărimea populaţiei Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 
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speciei în aria naturală 

protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 Raportul dintre mărimea • ≈ – aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 168 

 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.  

Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost 

luate în considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi întâlnită 

(chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 
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regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- 

rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei 

în viitor 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  
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 pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 
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semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  
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➢ Aythya nyroca 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 
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planul de management 

anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 

speciei 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 
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habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 
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speciei planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 
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speciei actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 
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La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  
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• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Botaurus stellaris  

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

• Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
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• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

• Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

• ≈ – aproximativ egal 
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actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 
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speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 

punct de vedere al 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 
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habitatului speciei • ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 Tendinţa viitoare a Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 
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mărimii populaţiei manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 
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de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor [C.9.] 
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sunt favorabile (dacă s-au putut 

evalua) SAU viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

N- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  
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➢ Branta ruficollis 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată  

• Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată  

• Clasa 1: 10-50 indivizi 
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naturală protejată 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 
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atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 
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speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 
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face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 
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Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Buteo rufinus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată estimată 

ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de măsură 

utilizată conform nomenclatorului „Unități de măsură pentru 

populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire Clasa 0: 1-10 

indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria 

naturală protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval 

între procentul minim şi maxim aferent valorilor minime şi 

maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei naţională a 

speciei.”. 
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• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se 

face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate din 

teren și cele disponibile în literatura de specialitate despre 

modul de folosință al teritoriului, informații corelate cu 

disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei în aria 

naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum suprafața 

ariei naturale protejate sau particularitățile de habitat existente 

aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 

și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se 

estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 
Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 
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habitatului speciei nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în 

perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 
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[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

Calidris minuta  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Calidris minuta, cod Natura 2000: A145 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a • x – necunoscută 
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mărimii populaţiei 

speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Calidris minuta, cod Natura 2000: A145 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  
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vedere al habitatului 

speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Calidris minuta, cod Natura 2000: A145 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 
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viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 Efectul cumulat al Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 
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impacturilor asupra 

speciei în viitor 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 
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speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Calidris minuta, cod Natura 2000: A145 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Calidris temminckii 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146 
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A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent 

valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea 

populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 
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favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au 

fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 

și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 

pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 

populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței 
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adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 
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B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- 

rea 

Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 221 

 

A.1 Specia Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

o Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 
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o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Carduelis cannabina 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 
Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

• nesemnificativă 
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protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 

punct de vedere al 

• ”FV” – favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 
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anterior 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 
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B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

• Nu este cazul  
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necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Carduelis carduelis  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364 

A.2 
Statut de prezenţă temporală 

a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.4 

Calitatea datelor referitoare 

la populaţia speciei din aria 

naturală protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 Raportul dintre mărimea Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 
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populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale  

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent 

valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea 

populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în planul 

de management anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate sau particularitățile de habitat existente 

aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din 

teren și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei 

speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 

pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei 

speciei exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 

populaţiei speciei. 
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A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populaţiei 

speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 
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B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 Calitatea habitatului Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 
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speciei în aria naturală 

protejată 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 
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C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului Tendinţă  Raportul dintre valoarea Perspective 
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viitoare a 

parametrului 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 
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D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul 

D.5. Starea globală de 

conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Carduelis chloris  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 Raportul dintre mărimea Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 
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populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 
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protejată ≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 244 

 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
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[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 
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[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 
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D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Carduelis spinus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a mărimii • x – necunoscută 
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populaţiei speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 252 

 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 Starea de conservare Nu este cazul 
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necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 
Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 
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referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 
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unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

SAU viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] este 

asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Charadrius dubius 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 
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prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 
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vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 
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vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 
Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 
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de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de 

mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creşter 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 

A.2. Tipul populaţiei speciei în Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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aria naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 
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C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 
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ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

   

 

 

 

 

 

 

 

➢ Chlidonias hybrida (hybridus) 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 
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mărimea populaţiei 

naţionale  

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
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actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată estimată 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 Calitatea datelor Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 
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pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, exprimată 

în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană 

în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru 

aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru prezența 

speciei, atât din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât 

și al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), 

fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 
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• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 
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Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt 

favorabile (dacă s-au putut 

evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 
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conservare a speciei matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

➢ Ciconia ciconia 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 
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măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

• ≈ – aproximativ egal 
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şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈6600 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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habitatului speciei 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 Tendinţa stării de Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 
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conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 
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viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 Efectul cumulat al Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 
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impacturilor asupra 

speciei în viitor 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Ciconia nigra 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030 

A.2 Statut de prezenţă Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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temporală a speciilor nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 
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habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în 
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perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, 

în cazul planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 
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B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 
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pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

➢ Circaetus gallicus  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

• nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de • ”x” – este necunoscută 
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conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 
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B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 Tendinţa actuală a Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 
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calităţii habitatului 

speciei 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare 

necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Circus aeruginosus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 0: 1-10 perechi 
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• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

• ≈ – aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 
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imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de 

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 Calitatea datelor privind Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 
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tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de 

mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau 

în creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  
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• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în    
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stare favorabilă 

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt 

favorabile (dacă s-au putut 

evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Circus cyaneus  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 308 

 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente 

precum suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile 

de habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru 

a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 
Starea de conservare din 

punct de vedere al 

• ”FV” – favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 
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B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 Tendinţa actuală a calităţii Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 
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habitatului speciei calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

• Nu este cazul  
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necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Coracias garrulus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 
Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 
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protejată ≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 
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tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 
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Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

 

o Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Cuculus canorus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 
Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 
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protejată măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

• ≈ – aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 
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natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.] 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 
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vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 Tendinţa actuală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 
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globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de 

mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau 

în creşter 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Cygnus cygnus  

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 Starea de conservare din • ”FV” – favorabilă 
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punct de vedere al 

populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 
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B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 Calitatea habitatului Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 
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speciei în aria naturală 

protejată 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 
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C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a Tendinţă  Raportul dintre valoarea Perspective 
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parametrului viitoare a 

parametrului 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  
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D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Cygnus olor  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Cygnus olor, cod Natura 2000: A036 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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protejată  respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 
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A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Cygnus olor, cod Natura 2000: A036 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 
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speciei management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 
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speciei 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Cygnus olor, cod Natura 2000: A036 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  
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C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 
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viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Cygnus olor, cod Natura 2000: A036 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Delichon urbicum (urbica) 
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Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Delichon urbica, cod Natura 2000: A253 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500 - 1000 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere): 

- Clasa 4: 500 - 1000 perechi 

A.9 Metodologia de apreciere Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 
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a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 
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Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Delichon urbica, cod Natura 2000: A253 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 
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a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 
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• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Delichon urbica, cod Natura 2000: A253 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Delichon urbica, cod Natura 2000: A253 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Egretta alba 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Egretta alba, cod Natura 2000: A027 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 358 

 

protejată  respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

• ≈ – aproximativ egal 
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şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 
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normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Egretta alba, cod Natura 2000: A027 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 
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respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 
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Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Egretta alba, cod Natura 2000: A027 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 

Tendinţa 

viitoare a 

mărimii 

populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta 

în cursul implementării planului de management actual, faţă de 

valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare 

a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],  

conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa 

viitoare a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, 

respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  
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habitatului 

speciei în viitor  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din 

valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  pe 

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei 

[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din 

valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în    
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stare favorabilă 

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Egretta alba, cod Natura 2000: A027 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul ( 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 366 

 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Egretta garzetta 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 367 

 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

➢ Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 368 

 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 
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naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  
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populaţiei viitoare a 

speciei  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 
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variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Falco columbarius 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco columbarius, cod Natura 2000: A098 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
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A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 
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A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 
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Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Falco columbarius, cod Natura 2000: A098 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 
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concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 
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habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creşter 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco columbarius, cod Natura 2000: A098 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 

viitor 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  
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 pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 
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semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco columbarius, cod Natura 2000: A098 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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➢ Falco peregrinus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 
Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 
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favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 386 

 

naturală protejată protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj.  Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 
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adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  
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habitatului speciei 

în viitor  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile - Nefavorabile - rele Necunoscută 
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inadecvate 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
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parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Falco subbuteo 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 Starea de conservare din • ”FV” – favorabilă 
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punct de vedere al 

populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 
Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 
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planul de management 

anterior 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 
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alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - Necunoscută 
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inadecvată rea 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 
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speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  
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D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Falco tinnunculus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 Raportul dintre mărimea Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 
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populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

Nu este cazul 
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speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  
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viitoare a speciei  Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se 

va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 
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variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096 
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A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Fulica atra 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Fulica atra, cod Natura 2000: A125 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
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A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 
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A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Fulica atra, cod Natura 2000: A125 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 Metodologia de apreciere a Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 411 

 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 413 

 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Fulica atra, cod Natura 2000: A125 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 
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• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
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Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Fulica atra, cod Natura 2000: A125 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

• Nu este cazul  



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 416 

 

conservare a speciei 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

   

 

 

➢ Galerida cristata 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Galerida cristata, cod Natura 2000: A244 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 
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complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Galerida cristata, cod Natura 2000: A244 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 
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reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 

imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de 

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 
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exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea 

datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 421 

 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Galerida cristata, cod Natura 2000: A244 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 422 

 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Galerida cristata, cod Natura 2000: A244 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare favorabilă  

   

 

 

➢ Gallinula chloropus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

• ≈ – aproximativ egal 
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actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 
Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 
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speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 
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B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 
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operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 
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C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 
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este asigurată 

 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Gavia arctica 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Gavia arctica, cod Natura 2000: A002 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 
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în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente 

precum suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile 

de habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru 

a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 
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[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Gavia arctica, cod Natura 2000: A002 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat.  Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 
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concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 Tendinţa actuală globală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 
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a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia Gavia arctica, cod Natura 2000: A002 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 
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prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv    
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presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Gavia arctica, cod Natura 2000: A002 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Haliaeetus albicilla 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 
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naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 
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populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 
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B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele 

unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru 

specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  
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mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 
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variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor [C.9.] 

sunt favorabile (dacă s-au putut 

evalua) viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075 

A.2. Tipul populaţiei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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speciei în aria 

naturală protejată 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută) 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Himantopus himantopus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 
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măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

• ≈ – aproximativ egal 
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şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 452 

 

normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 
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vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 
Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 
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de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131 

A.2. 
Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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naturală protejată • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 Perspectivele Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 
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speciei în viitor 

 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 
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avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  
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➢ Hirundo rustica 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 461 

 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 

imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de 

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 
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„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de 

mare şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau 

în creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 
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lung a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  
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habitatului speciei 

în viitor  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile - Nefavorabile - rele Necunoscută 
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inadecvate 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 
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parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Ixobrychus minutus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 Mărimea populaţiei • nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 Starea de conservare din • ”FV” – favorabilă 
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punct de vedere al 

populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
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habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 
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alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - Necunoscută 
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inadecvată rea 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare 

necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Lanius collurio 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Lanius collurio, cod Natura 2000: A338 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 
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mărimea populaţiei 

naţionale  

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 
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actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Lanius collurio, cod Natura 2000: A338 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 
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speciei nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 
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modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 
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0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Lanius collurio, cod Natura 2000: A338 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 
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mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Lanius collurio, cod Natura 2000: A338 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 
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conservare a speciei matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Lanius minor 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Lanius minor, cod Natura 2000: A339 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 
Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 
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speciei din aria naturală 

protejată  

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind • insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Lanius minor, cod Natura 2000: A339 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 
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speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 
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B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Lanius minor, cod Natura 2000: A339 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 Raportul dintre Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 
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mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 
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există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1

. 

Specia Lanius minor, cod Natura 2000: A339 

A.2

. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3

. 

Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4

. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul ( 

D.5

. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6

. 

Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Larus cachinnans  

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 
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naturală protejată • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 Starea de conservare • - 
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necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 Suprafaţa  adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 
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habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor, pasaj și iernat. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 Tendinţa actuală a calităţii Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 
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habitatului speciei calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 
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suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 498 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării • Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de 
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globale de 

conservare a speciei 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă – rea) 

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare favorabilă  

   

 

 

➢ Larus melanocephalus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 
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• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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speciei 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 
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urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

Nu este cazul 
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vedere al habitatului 

speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 
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starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 
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legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Larus ridibundus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 100-500 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 100-500 perechi 
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naturală protejată • Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 5: 1000-5000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 Starea de conservare • - 
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necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 
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naturală protejată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 
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habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 
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suprafeţei habitatului 

speciei 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 
Tendinţă  

viitoare a 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 
Perspective 
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parametrului parametrului 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1

. 

Specia Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179 

A.2

. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 Starea globală de Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 
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. conservare a speciei matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4

. 

Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5

. 

Starea globală de 

conservare necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6

. 

Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Limosa limosa 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Limosa limosa, cod Natura 2000: A156 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 
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protejată  respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente 

precum suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile 

de habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru 

a se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Limosa limosa, cod Natura 2000: A156 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 
Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 519 

 

protejată ≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 
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suprafeţei habitatului 

speciei 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
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[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Limosa limosa, cod Natura 2000: A156 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 
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[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Limosa limosa, cod Natura 2000: A156 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

 

➢ Locustella luscinoide 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 Calitatea datelor Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 
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referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 
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A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, exprimată 

în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană 

în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru 

aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru prezența 

speciei, atât din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât 

și al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), 

fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei:  

• ”0” – este stabilă 
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B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 Raportul dintre Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 
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mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 
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există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 
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Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a specie 

o Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Merops apiaster 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Merops apiaster, cod Natura 2000: A230 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 Mărimea populaţiei Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 
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speciei în aria naturală 

protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 Raportul dintre mărimea • ≈ – aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 
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mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Merops apiaster, cod Natura 2000: A230 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 
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de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 
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habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Merops apiaster, cod Natura 2000: A230 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 538 

 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele 

speciei în viitor 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  
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 pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 
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avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Merops apiaster, cod Natura 2000: A230 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  
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➢ Miliaria calandra 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 
Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 
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favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 
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speciei în aria naturală 

protejată 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 545 

 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa actuală 

a calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 
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aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  
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habitatului speciei 

în viitor  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile - Nefavorabile - rele Necunoscută 
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inadecvate 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor [C.9.] 

sunt favorabile (dacă s-au putut 

evalua) SAU viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 549 

 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Motacilla alba 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Motacilla alba, cod Natura 2000: A262 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 Structura populaţiei • structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
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speciei natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Motacilla alba, cod Natura 2000: A262 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 
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habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 
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protejată lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Motacilla alba, cod Natura 2000: A262 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 
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habitatului speciei actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 
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La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Motacilla alba, cod Natura 2000: A262 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  
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D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Motacilla flava 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 
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speciei în aria naturală 

protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 6600 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă 

sau în creşter 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.11]  este 

adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  
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mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 
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variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Numenius arquata 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Numenius arquata, cod Natura 2000: A160 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 
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protejată măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

• ≈ – aproximativ egal 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 567 

 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 
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normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Numenius arquata, cod Natura 2000: A160 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în 

perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 
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favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  
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habitatului speciei • ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Numenius arquata, cod Natura 2000: A160 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 
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populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 
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semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt 

favorabile (dacă s-au putut 

evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Numenius arquata, cod Natura 2000: A160 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

 

o Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă 

   

 

 

➢ Nycticorax nycticorax 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 
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B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 
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suprafeţei habitatului 

speciei 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 
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[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 Perspectivele Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 
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speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 
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semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Oenanthe oenanthe 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 
Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 
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protejată măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

• ≈ – aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 
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mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 
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care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 
Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 
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de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277 

A.2. Tipul populaţiei speciei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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în aria naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 
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C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi,    
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respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Oriolus oriolus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 
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A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 

speciei 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 
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naturală protejată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 
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habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 
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Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 
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habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 
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• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung 

a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii - 
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suplimentare 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Pelecanus crispus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 
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• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 
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• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 

imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 
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parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creşter 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 
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C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a Tendinţă  Raportul dintre valoarea Perspective 
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parametrului viitoare a 

parametrului 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă 

- rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  
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• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Pelecanus onocrotalu 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 
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• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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speciei 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 
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speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 
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dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

Nu este cazul 
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speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  
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populaţiei viitoare a 

speciei  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 
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variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Phalacrocorax carbo 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 
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• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

[A.3.] nu este mai mică 

decât mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 Metodologia de Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 
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apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a 

puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere 

al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia 

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, 

în cazul planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii 
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din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

   



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 621 

 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 
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D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Phalacrocorax pygmeus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 Calitatea datelor Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 
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referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 0: 1-10 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a • x – necunoscută 
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mărimii populaţiei 

speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
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adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 

viitor 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  
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 pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 
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avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei  

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Philomachus pugnax 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 
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A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

• ”x” – este necunoscută 
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vedere al populaţiei 

speciei 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 
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≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în 

perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de 

favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care 

specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani 

în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea 

uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă 
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cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 
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şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua) 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 

D.6. Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

➢ Platalea leucorodia 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 
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naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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exprimată prin 

calificative 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 
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speciei din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 
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B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 
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• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale 

şi ameninţările viitoare, nu 

vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt favorabile 

(dacă s-au putut evalua)  

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Plegadis falcinellus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 
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A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

• x – necunoscută 
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speciei 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] nu este 

mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 
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A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 
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urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

Nu este cazul 
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vedere al habitatului 

speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 
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favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 
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legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea 

pe termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Pluvialis apricaria 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 1: 10-50 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 
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specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate 

a habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 
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favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 
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populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 
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semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  
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➢ Remiz pendulinus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 
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A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe 

vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la 

normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 669 

 

naturală protejată protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  
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• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 
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a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 
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speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în 

viitor  

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 
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• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Riparia ripari 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 
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standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 3: 100-500 perechi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 Structura populaţiei • structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 
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speciei natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 
Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 
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B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 
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lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare 

necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Sterna caspia 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sterna caspia, cod Natura 2000: A190 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 
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mărimea populaţiei 

naţionale  

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 0: 1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 Magnitudinea tendinţei • nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 684 

 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

(dacă există date) 

   

 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Sterna caspia, cod Natura 2000: A190 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 
Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată estimată 

exprimată în hectare: 
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naturală protejată ≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată 

a habitatului speciei 

în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, exprimată 

în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  adecvate 

a habitatului speciei 

în aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru prezența 

speciei, atât din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și 

al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), 

fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de suprafaţa 

reevaluată a habitatului speciei din planul de management 

anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor 

elaborate pentru prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa 

actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor 

privind tendinţa 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei precizată prin alegerea uneia din valorile din 
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actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând 

variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei apreciată în 

baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sterna caspia, cod Natura 2000: A190 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 
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• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sterna caspia, cod Natura 2000: A190 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Sterna hirundo 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 
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A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent 

valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea 

populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au 

fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 

și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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populaţiei speciei 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 

pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 

populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 
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speciei în aria naturală 

protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 

A.2. Tipul populaţiei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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speciei în aria 

naturală protejată 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Sturnus vulgaris 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 
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A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată estimată 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

management anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, exprimată 

în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu 

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele 

asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate. 

Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei 

naturale protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană 

în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru 

aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru prezența 

speciei, atât din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât 

și al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), 

fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile din 

nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei:  

• ”0” – este stabilă 
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B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservar e a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 
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favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 
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legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Sylvia nisoria 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 
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• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 
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prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 
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mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 
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vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 
Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 
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de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 
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C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 
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populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  
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perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢  
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➢ Tachybaptus ruficolli 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 Mărimea populaţiei de • Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 1: 10-50 perechi 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 

necunoscută din punct 

• - 
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de vedere al populaţiei   

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală 

protejată 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 Metodologia de Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 
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apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 
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oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 
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[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 

D.6. Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Tadorna tadorna 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent 

valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei 
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naţionale  în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea 

populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au 

fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren 

și conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 

pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 

populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 
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A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată 

a habitatului speciei 

din planul de 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 
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management anterior 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a 

habitatului speciei în 

aria naturală 

protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 
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B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 
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Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 
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Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua)  

 viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare 

necunoscută 

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Tringa erythropus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 Raportul dintre mărimea Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 
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populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă 

- Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 

a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 
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speciei în aria naturală 

protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 
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tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 
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Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 
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C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei în 

viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161 

A.2. Tipul populaţiei Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 
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speciei în aria 

naturală protejată 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Tringa glareol 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa glareola, cod Natura 2000: A166 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 
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A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa glareola, cod Natura 2000: A166 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 
Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  
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vedere al habitatului 

speciei 

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa actuală 

a suprafeţei habitatului speciei [B.9] 

este stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa glareola, cod Natura 2000: A166 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 Raportul dintre Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 
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mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 
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există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 
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Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa glareola, cod Natura 2000: A166 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Tringa nebularia 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 
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speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea 

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor referitoare 

la populaţia speciei din aria 

naturală protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent 

valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea 

populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au 

fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate sau particularitățile de habitat existente aici și 
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corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și 

conform literaturii de specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru 

a se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii 

populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 

speciei 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 
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B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 
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operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 
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C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) viabilitatea pe 
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termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri sunt 

în stare favorabilă sau unul 

este necunoscut şi ceilalţi 

în stare favorabilă 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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➢ Tringa ochropus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 3: 100-500 indivizi 
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naturală protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 

a mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 



Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea  

 

 

Pagina 758 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 
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cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 
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B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 
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supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  
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• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 
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Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 
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Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Tringa stagnalis 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 
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• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 
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A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă 

- Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau 

[A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 
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complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 
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protejată lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
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Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.3.]  este suficient de mare 

şi tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului speciei 

[B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

[B.11]  este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung 

a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 
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suprafeţei 

habitatului speciei 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 
Perspective 
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parametrului parametrului 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor [C.9.] 

sunt favorabile (dacă s-au putut 

evalua) SAU viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  
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D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

   

 

 

➢ Tringa totanus 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa totanus, cod Natura 2000: A162 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

➢ Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 
Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 
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naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 2: 50-100 indivizi 

A.9 

Metodologia de 

apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Tringa totanus, cod Natura 2000: A162 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 
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B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 5107 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere 

a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană 

în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței 

adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate 

elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât 

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al 

zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și 

ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se 

regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 
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suprafeţei habitatului 

speciei 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 
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speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  este 

suficient de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă sau în 

creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  este 

adecvată pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Tringa totanus, cod Natura 2000: A162 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 
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mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea 

pe termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Tringa totanus, cod Natura 2000: A162 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 
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D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

- 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Upupa epops 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă 

temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere) 

A.3 
Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de 

unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului 

„Unități de măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 
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utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din 

aria naturală protejată se va preciza prin alegerea 

uneia din următoarele valori din nomenclatorul 

„Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a 

estimat ca interval între procentul minim şi maxim 

aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii 

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] 

raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din 

formularul standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populaţiei naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care 

utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă 

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele 

colectate din teren și cele disponibile în literatura de 

specialitate despre modul de folosință al teritoriului, 

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor 

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate sau particularitățile de habitat 

existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

• ≈ – aproximativ egal 
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A.11 
Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie 

pentru a se estima magnitudinea tendinței 

actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei speciei 
• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populaţiei   

• - 

 

Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] nu 

este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat 

conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală 
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a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei 

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia, 

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și 

corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform 

literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și 

imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru 

reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de 

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea 

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în 

considerare toate elementele de favorabilitate pentru 

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de 

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi 

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse 

suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate 

pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 
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urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru 

prima dată pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 
Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru 

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză, 

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie 

de tendinţa suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 Starea de conservare Nu este cazul 
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necunoscută din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 

Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

   

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 
Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 
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de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele speciei 

în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 
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unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă 

-inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] este 

asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării 

globale de 

conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

• Nu este cazul  

D.6. Informaţii 

suplimentare 

Nu este cazul 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

 

➢ Vanellus vanellus 

 

Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142 

A.2 
Statut de prezenţă 

temporală a speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 
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aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de 

măsură pentru populația speciei”. 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 

referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei 

naţională a speciei.”. 

  

• 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul 

standard Natura 2000. 

A.6 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată comparata cu 

mărimea populaţiei 

naţionale 

• nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată. 

A.8 

Mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria 

naturală protejată 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere): 

- Clasa 2: 50-100 perechi 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire: 

- Clasa 4: 500-1000 indivizi 

A.9 Metodologia de Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate 
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apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate 

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate 

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei 

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum 

suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de 

habitat existente aici și corelate cu atributele asociate 

prezenței speciei din teren și conform literaturii de 

specialitate. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei 

actuale 

• ≈ – aproximativ egal 

A.11 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• x – necunoscută 

A.12 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

• insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

• nu există date suficiente referitoare la specie pentru a 

se estima magnitudinea tendinței actuale 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

• nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 

speciei 

• structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populaţiei speciei 

• ”FV” – favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al populaţiei 

speciei 

• ”x” – este necunoscută 

A.18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei   

• - 
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Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 

Nefavorabilă - 

Rea 
Necunoscută 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] 

nu este mai mică decât 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată [A.8.] sau [A.10.] 

Structura populaţiei pe vârste, 

mortalitatea şi natalitatea nu 

deviază de la normal [A.15.]  

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142 

A.2. 
Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a 

speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria 

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

estimată exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafaţa habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile 

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv: 

• bună – estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

B.5 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul,  evaluarea habitatului speciei în aria 

naturală protejată se face pentru prima dată. 

B.6 

Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată  estimată printr-o singură valoare numerică, 

exprimată în hectare: 

≈ 1911 ha 

B.7 
Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

Metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a 

habitatului speciei în aria naturală protejată: 
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adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale 

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună 

cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu 

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de 

specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere, 

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere 

a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a 

habitatului, au fost luate în considerare toate elementele 

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de 

vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în 

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă 

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu 

favorabilitate pentru specie. 

B.8 

Raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului 

speciei 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei: 

➢ ” ≈” – aproximativ egal 

B.9 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima 

dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din 

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”: 

➢ medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, 

care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen 

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin 

alegerea uneia din valorile: 

• bună (adecvată) 

B.12 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de 

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din 

planul de management anterior sau faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în 

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima 

oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin 
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unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind 

tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”, 

respectiv: 

• medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.14 

Tendinţa actuală globală 

a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul 

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:  

• ”0” – stabilă 

B.15 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei evaluată în baza matricii 3: 

• ”FV” – favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 

conservare din punct de 

vedere al habitatului 

speciei 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei:  

• ”0” – este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.3.]  

este suficient de mare şi 

tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei [B.9] este 

stabilă sau în creştere 
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Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată [B.11]  

este adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen lung a 

speciei 

 

Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează 

aria naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei 

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare”, respectiv:  

• ”0” – stabilă,  

C.4 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.5 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la 

mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

[C.4.],  conform matricii 4, prin una din valorile: 

• FV – perspective bune 

C.6 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei 

habitatului speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a 

se înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului 

speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv: 

• ”0” – stabilă 
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C.7 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei 

şi suprafaţa 

habitatului speciei 

în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management, se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

• ”≈” – aproximativ egal 

C.8 

Perspectivele 

speciei din punct de 

vedere al 

habitatului speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei 

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, 

prin una din valorile: 

• FV – favorabile 

C.9 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, 

prin una din valorile: 

• ”FV” – favorabile 

C.10 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări 

viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care 

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a 

unor planuri, modificări de management, schimbarea 

legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele 

variante: 

• Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populației speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre valoarea 

VRSF şi valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra 

VRSF 
= (stabil) =/> (la fel/deasupra VRSF) Bune 

 

Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual 
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Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

•  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] 

• perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.] 

pe baza matricii: 

Favorabile 
Nefavorabile -

inadecvate 
Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

   

 

Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, nu vor 

avea în viitor un efect 

semnificativ asupra speciei 

[C.10]  

perspectivele speciei în viitor 

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-

au putut evalua) viabilitatea pe 

termen lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

   

 

Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142 

A.2. Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  precizat conform 

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”: 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. Starea globală de 

conservare a speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii 7 prin una din valorile:  

• ”FV” – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale 

de conservare a speciei 

• Nu este cazul  

D.5. Starea globală de • Nu este cazul  
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conservare necunoscută 

D.6. Informaţii suplimentare - 

 

Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei 

parametri, respectiv: 

o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] 

o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.] 

pe baza matricii: 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei trei parametri 

sunt în stare 

favorabilă  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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II. MĂSURI DE MANAGEMENT ELABORATE ÎN SCOPUL MENȚINERII / ÎMBUNĂTĂȚIRII STĂRII DE CONSERVARE A 

SPECIILOR DE PĂSĂRI 

 

OS1.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de 

conservare favorabilă a acestora. 

OS1.1.1. Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, 

în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor. 

Tabel 2 

Cod_MM Impact (P/A) Măsura de management Descriere 

1.1.1.1. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01.02 Replantarea 

pădurii (copaci ne-nativi) 

B02.04 Îndepărtarea 

arborilor uscați sau în 

parcurs de uscare  

D03.02 Navigație 

F01.01  Piscicultură 

intensivă, intensificată 

F05.04 Braconaj 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Declararea de zone tampon în jurul 

cuiburilor şi 

coloniilor.Limitarea/controlul 

activităţilor forestiere și piscicole în 

zonele tampon, în perioada de cuibărit 

pentru protecția speciilor de răpitoare 

diurne și specii acvatice coloniale. 

Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor speciilor 

de păsări răpitoare sau a berzelor negre, în special dacă sunt 

desfășurate în prima parte a sezonului de cuibărit, pot 

compromite succesul reproductiv în acel an. În anul respectiv, 

succesul reproductiv al perechilor afectate este nul în cele mai 

multe cazuri. În acest sens, în jurul cuiburilor identificate se va 

institui o zonă tampon cu un diametru de 300 de metri în care, 

în perioada 15 Martie-15 August, vor fi interzise activitățile 

silvice (inclusiv tăieri de conservare, igienizare etc.). Aceste 

activități vor fi permise în afara perioadei menţionate (respectiv 

între 15 August – 15 Martie). Măsura presupune și solicitarea 

actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari sau 

deținătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile 

prezentului Plan de management şi participarea reprezentanților 

custodelui la aceste lucrări.  

Măsura se va aplica și în cazul coloniilor speciilor acvatice, 

aflate în special pe ostroave și maluri acoperite cu vegetație 

acvatică emersă.  

1.1.1.2. B02 Gestionarea și Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit Pentru speciile cuibăritoare în pâlcuri de arbori sau la lizierele 
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utilizarea pădurii și 

plantației 

A04.01.05. Pășunatul 

intensiv în amestec de 

animale 

pentru speciile de răpitoare diurne. pădurilor un factor de deranj îl constituie stânele amplasate 

aproape de liziera pădurilor și plantațiilor sau lângă pâlcurile de 

arbori izolați. În acest sens se va interzice amplasarea stânelor 

la mai puţin de 500 m de arborii izolați, pâlcurile de arbori şi 

lizierele pădurilor din interiorul sitului. Această activitate este 

de tip măsură restrictivă. 

1.1.1.3. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01.02 Replantarea 

pădurii (copaci ne-nativi) 

B02.04 Îndepărtarea 

arborilor uscați sau în 

parcurs de uscare 

Corelarea lucrărilor silvice cu cerințele 

de conservare a biodiversității. 

Atingerea în timp a unui procent semnificativ de pădure matură 

(peste 80 de ani) și derularea lucrărilor silvice în afara sezonului 

de cuibărit. 

1.1.1.4. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

 

Menţinerea unei structuri forestiere 

mozaicate în cadrul unităţilor de 

producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-

5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în 

zonele de recoltare.  

Pădurile din sit sunt foarte tinere iar zonele cu arbori maturi ce 

favorizează cuibăritul sunt restrânse și nesemnificative 

economic. Prin păstrarea acestor pâlcuri de arbori maturi se 

favorizează menținerea de condiţii de cuibărit pentru speciile de 

răpitoare diurne, stârci, cormprani, ciocănitori și altele. Dacă 

acești arbori vor fi exploatați, atunci este foarte posibil ca 

pentru o perioadă lungă de timp o serie de specii să nu 

beneficieze de condiții optime de cuibărit. Este foarte important 

ca acești arbori râmași sa nu fie izolați unul față de altul, ci să 

fie păstrați în pâlcuri. Această măsură nu va avea rezultatul 

scontat în condițiile în care în jurul pâlcurilor rămase se 

realizează tăieri definitive (decât dacă în jur există deja arboret 

în creștere). În cadrul parchetelor de exploatare, la tăierile 

definitive se pot păstra astfel de pâlcuri, ce se vor conserva şi 

ulterior, în viitorul arboret, până la eliminarea naturală a 
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arborilor respectivi. 

1.1.1.5. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

 

Menținerea vegetației lemnoase limitrofe 

malurilor apelor. 

Multe din zonele de cuibărit ale speciilor de păsări din sit, sunt 

amplasate în zone cu vegetația lemnoasa. Îndepărtarea acestui 

tip de vegetație (in special arborii maturi) scade calitatea 

locației ca zona de cuibărit. Astfel, se recomandă a nu se 

exploata masa lemnoasă pe o arie de 50 de m in jurul malurilor 

loesoide din sit. 

1.1.1.6. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea 

arborilor uscați sau în 

parcurs de uscare 

 

Menținerea şi/sau refacerea 

aliniamentelor de arbori pentru 

asigurarea condițiilor de cuibărit pentru 

speciile Lanius collurio (sfrâncioc 

roșiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu 

frunte neagră), Coracias garrulus 

(dumbrăveanca) 

În ultimii ani în sit au fost tăiate majoritatea aliniamentelor de 

arbori situate de-a lungul drumurilor. Aceste aliniamente, 

împreună cu pâlcurile de arbori izolați, reprezintă unul dintre 

habitatele preferate de cuibărit pentru aceste specii. Pentru a 

menține acest habitat se va interzice tăierea arborilor izolați sau 

a pâlcurilor de arbori situați pe pajiști, pășuni, teren cultivabil 

sau la marginea parcelelor de teren agricol, respectiv 

respectarea prevederilor GAEC 9 din Codul pentru bune 

condiţii agricole şi de mediu. Pentru cazul special al 

aliniamentelor de arbori – în special plopi - de la baza 

drumurilor: acestea vor putea fi îndepărtate doar atunci când 

vor fi prevăzute măsuri obligatorii de replantare în aceleași 

zone sau în alte zone deschise cu specii similare autohtone. Se 

va interzice amplasarea stânelor la mai puţin de 500m de arborii 

izolați, pâlcurile de arbori şi lizierele pădurilor din interiorul 

sitului. Această activitate este de tip măsură restrictivă. 

1.1.1.7. J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Menținerea cuiburilor de corvide și de 

răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltă 

tensiune in sit sau limitrofe sitului. 

Speciile de șoim (inclusiv șoimul dunărean), dar și alte specii, 

cum ar fi ciuful de pădure sau șoimul de seară, nu își 

construiesc propriul cuib, în acest sens folosind cuiburile 

construite de corvide sau de specii de răpitoare diurne (Buteo 

rufinus). În timpul activităților de mentenanță a liniilor de înaltă 

tensiune, cuiburile de corvide și de răpitoare diurne sunt 
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distruse. La ora actuală toate cuiburile cunoscute în care 

cuibărește șoimul dunărean în România sunt localizate pe stâlpi 

de înaltă tensiune. În scopul îmbunătățirii condițiilor de cuibărit 

se interzice deteriorarea cuiburilor de răpitoare diurne și de 

corvide amplasate pe stâlpii de înaltă tensiune. Administratorul 

va aduce la cunoștința companiilor care se ocupă de distribuția 

energiei electrice și care administrează linii de înaltă tensiune 

care trec prin sit sau sunt limitrofe sitului această măsură 

restrictivă. 

1.1.1.8. J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Crearea de platforme de uscare pentru 

cormorani 

In vederea creşterii prezenţei cormoranului mic în zonă, se vor 

instala 10 - 12 de platforme de uscare pe malurile Mostiștei. 

Acestea vor putea adăposti între 7-12 cormorani per plarformă. 

1.1.1.9. J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Amplasarea de cutii artificiale de cuibărit 

pentru șoimi  pe liniile electrice de pe 

care lipsesc. 

Mai multe specii, în special de șoim, cuibăresc cu succes în 

cutii artificiale de aluminiu localizate pe liniile electrice. 

Societatea Ornitologică Română (în Dobrogea) și Asociația 

Grupul Milvus (în vestul țării) au amplasat cutii artificiale pe 

liniile de înaltă tensiune în cadrul proiectului LIFE 09 

NAT/HU/000384 (Conservation of Falco cherrug in Northeast 

Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia). Aceste activități au 

fost derulate într-o serie de locații pilot. În cazul în care pe 

liniile electrice de înaltă tensiune din sit sau de la periferia 

sitului aceste cuiburi artificiale lipsesc, administratorul, 

împreună cu companiile de electricitate care administrează 

liniile electrice din sit vor monta cutii artificiale la o distanță de 

minim 2 km, una de alta. Detaliile tehnice și cerințele de 

amplasare ale cutiilor artificiale pot fi obținute de la Societatea 

Ornitologică Română. 

1.1.1.10. A02.01 Agricultură 

 intensivă 

Aplicarea unor metode agricole 

compatibile cu biologia speciilor 

Această măsură are ca scop aplicarea unor metode agricole 

compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare în zonele 
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A04.01.05. Pășunatul 

 intensiv în amestec de 

animale 

A07 Utilizarea 

 produselor biocide, 

hormoni şi substanţe 

chimice 

A08 Fertilizarea cu 

 îngrășământ 

cuibăritoare pe terenurile agricole. agricole. In acest sens se recomandă: încurajarea tipurilor de 

cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea culturilor pe 

trenurile arabile necultivate în sezonul de reproducere (nu se ară 

de la 1 mai până la 15 iulie), se evaluează folosirea pesticide 

înainte de folosire. În acest sens, custodele va menține o 

evidență împreună cu proprietarii de terenuri agricole a tipurilor 

de culturi agricole pe diferite parcele, a diferitelor lucrări 

prognozate și a pesticide folosite. 

1.1.1.11. D02.01 Linii electrice și 

de telefonie 

 

Izolarea liniilor de medie tensiune prin 

colaborarea cu companiile de transport a 

energiei electrice. 

Liniile electrice neizolate, în special cele de medie tensiune, 

reprezintă una din cauzele majore de mortalitate în rândul 

răpitoarelor de zi şi a berzelor. Principala cauză este 

electrocutarea la nivelul stâlpilor  folosiți de păsări. În scopul 

prevenirii acestui fenomen, în sit și în zonele limitrofe sitului, 

vor fi izolate nivelul stâlpilor liniile de medie tensiune cu 

izolatorii de pe stâlpi orientați în sus. În măsura posibilităților, 

alte alternative (linii subterane) vor fi preferate izolării. Se 

aplica la nivelul întregii secțiuni de linii de medie tensiune de 

pe suprafața sitului. 

1.1.1.12. A02.01 Agricultură 

intensivă 

A04.01. Pășunatul 

intensiv 

A07 Utilizarea 

 produselor biocide, 

hormoni şi substanţe 

chimice 

 

Întocmirea unui ghid de bune practici 

agricole adaptat situației din Valea 

Mostiștea 

Ghidul de bune practice agricole urmăreşte să recomande cele 

mai utile soluţii, practici, măsuri şi metode, care sunt posibil de 

aplicat de către fiecare producător agricol, pentru a proteja, atât 

resursele de mediu şi valorile naturale din ariile naturale 

protejate, cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi 

respectate întocmai. 

Indicatori de succes:  

• ghid de bune practici agricole 

Rezultate aşteptate:  

Creşterea gradului de informare în rândul producătorilor 
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agricoli şi a numărului de practicanţi ai tehnicilor agricole 

prietenoase cu natura. 

1.1.1.13. F03.02.03 Capcane, 

otrăvire, braconaj 

 

Elaborarea fundamentată științific a unor 

metodologii de stabilire a cotelor pentru 

speciile de păsări a căror vânătoare este 

permisă 

Aria naturală protejată a fost desemnată și pentru menținerea 

unui statut de conservare favorabil a unor specii de păsări la 

care vânătoarea este permisă. Vânătoarea desfășurată într-un 

mod fundamentat științific și pe principiul continuității este 

considerată activitate tradițională. 

Este necesară realizarea unui studiu care să pună bazele 

stabilirii unor cote de vânătoare pentru speciile de păsări de 

interes conservativ la care vânătoarea este permisă, pornind de 

la informații corelate cu efectivele reale din aria protejată. 

Metodologiile de stabilire a cotelor vor fi realizate pe 

considerente științifice, ținând cont de biologia și ecologia 

speciilor, prevederile legislative, obiectivele de ordin ecologic, 

social și economic în zona ariei protejate. Metodologiile se vor 

aplica anual, fundamentat pe date privind populațiile de păsări 

obținute din activități de monitorizare, administratorul ariei 

protejate urmând a transmite gestionarilor fondurilor de 

vânătoare și autorității responsabile cu vânătoarea, respectiv 

autorităților de mediu, recomandări privind nivelul maxim al 

cotelor pentru speciile de păsări din aria naturală protejată. 

Evaluările anuale ale efectivelor de vânat se vor realiza 

împreună cu reprezentanți ai custodelui ariei naturale protejate. 

Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a corela 

planurile de management cinegetic cu Planul de management al 

ariei naturale protejate. 

Indicatori de succes: 

• metodologie de evaluare a populațiilor realizată; 

• număr evaluări anuale efectuate în comun cu gestionatii 
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fondurilor de vânătoare. 

Rezultate așteptate: planificarea dinamică a cotelor de 

vânătoare în funcție de mărimea populațiilor de păsări, 

menținerea unui echilibru între specii. 

 

OS1.1.2. Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii 

unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor. 

Tabel 3 

Cod_MM Impact (P/A) Măsura de management Descriere 

1.1.2.1. A04.01.05. Pășunatul 

intensiv în amestec de 

animale 

 

Menținerea unor cote de pășunat 

sustenabile pe suprafața ariei naturale 

protejate. 

Supra-pășunatul poate crea probleme în sit prin degradarea 

compoziției floristice specifice şi a solului, care au drept 

consecință diminuarea resurselor trofice necesare pentru 

speciile din zonă. Pentru a putea fi estimată presiunea exercitată 

de pășunat asupra florei locale se va realiza un studiu prin care 

să se stabilească capacitatea maximă de suport, zonele critice și 

eventual încărcătura maximă admisibilă astfel încât să se evite 

supra-pășunatul. Până când rezultatele acestui studiu vor fi 

disponibile administratorul va autoriza un nivelul maxim de 

pășunat de 0,7 UVM/ha în zonele folosite ca pășune în sit. În 

zonele din sit desemnate pentru protecția a diverse specii sau 

asociații de plante administratorul poate interzice pășunatul 

dacă considerentele de conservare o cer. 

1.1.2.2. A02.01 Agricultură 

intensivă 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de 

caracteristici specifice 

de habitat 

Prevenirea schimbării folosinței 

terenurilor, în special a transformării 

pajiștilor/pășunilor în terenuri arabile. 

Această măsură are ca scop prevenirea transformării pajiștilor 

în terenuri arabile, transformare favorizată de existența unor 

mecanisme financiare care stimulează aratul pârloagelor. Ca 

efect secundar, în mai multe locuri din țară, este înregistrat 

aratul unor pajiști sau zone de stepă care nu figurează ca 

terenuri arabile. În scopul prevenirii acestor fenomene, 
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 custodele va menține o situație centralizată și actualizată a 

statutului pajiștilor/fânețelor/pășunilor din aria naturală 

protejată și va informa toate primăriile și proprietarii din zonă 

cu privire la interdicțiile legale de transformare a pajiștilor și 

pășunilor în terenuri arabile.  

1.1.2.3. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Rărirea pădurilor tinere și dense, pentru a 

promova creșterea în diametru a copacilor 

și deschiderea pădurii. 

Majoritatea pădurilor din sit sunt tinere prezentând puține locuri 

potențial importante pentru cuibăritul păsărilor răpitoare diurne 

de talie mare. În scopul îmbunătățirii în timp a acestor păduri se 

recomandă rărirea pădurilor tinere și dense pentru a promova 

creșterea în diametru a copacilor și deschiderea pădurii. 

1.1.2.4. B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01.02 Replantarea 

pădurii (copaci ne-nativi) 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Plantarea speciilor native de arbori 

pentru a avantaja speciile răpitoare. 

Multe zone forestiere din sit sunt plantate cu specii alohtone sau 

care nu favorizează cuibăritul speciilor de răpitoare diurne mari. 

În acest scop se recomandă ca plantările să fie făcute cu specii 

native. 

1.1.2.5 B02 Gestionarea și 

utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01.02 Replantarea 

pădurii (copaci ne-nativi) 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Interzicerea împăduririi zonelor de 

pajiști. 

Această măsură are ca scop limitarea posibilelor activități de 

împădurire a zonelor de pajiști. Chiar dacă până la un anumit 

nivel aceste activități au un efect benefic asupra biodiversității 

din zonă, continuarea și extinderea acestor activități pune în 

pericol existența unor specii iubitoare de zone deschise. Din 

acest motiv nu se vor autoriza alte activități de plantare cu 

specii lemnoase în zonele de pajiști din aria naturală protejată. 

1.1.2.6. A02.01 Agricultură 

intensivă 

Menținerea unui nivel optim de populații 

pradă pentru speciile de răpitoare diurne. 

În scopul menținerii unor nivele optime de populații pradă 

pentru speciile de răpitoare mari diurne, se impun o serie de 
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A07 Utilizarea 

 produselor biocide, 

hormoni şi substanţe 

chimice 

H05 Poluarea solului și 

deșeurile solide 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

activități punctuale. Aceste activități vizează interzicerea 

vânării iepurilor sau stabilirea restricțiilor temporare unde 

populația lor e scăzută, implementarea măsurilor de restaurare a 

habitatului și a populațiilor de iepuri prin procesele naturale, 

cartarea coloniilor de popândăi, interzicerea accesului câinilor 

comunitari sau a câinilor de stână în zonele cu colonii de 

popândăi, limitarea numărului de câini de stână în conformitate 

cu cerințele legale. 

1.1.2.7. A02.01 Agricultură 

intensivă 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Menținerea miriștii până în februarie și 

interzicerea arderii acestora  

Această măsură are ca scop îmbunătățirea calității terenurilor 

arabile ca teritoriu de vânătoare pentru speciile de răpitoare 

diurne sedentare, de pasaj sau oaspeți de iarnă. 

1.1.2.8 D01.02 Drumuri, 

autostrăzi 

H05 Poluarea solului și 

deșeurile solide 

J03.01 Reducerea sau 

pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

Implementarea legislației referitoare la 

autorizarea imobilelor care se construiesc 

în extravilan. 

La ora actuală există un trend ascendent de amplasare a 

imobilelor în extravilan. Deși legislația prevede doar construcția 

de dependințe agricole în extravilan cu respectarea unui set de 

condiții, multe imobile construite nu deservesc în realitate rolul 

de dependință agricolă. În acest sens, custodele împreună cu 

organele abilitate vor verifica legalitatea tuturor imobilelor 

amplasate pe teritoriul ariei protejate în extravilanul 

localităților. Pentru cereri noi de amplasare a imobilelor se vor 

introduce următorul set de restricții: a) nu se vor amplasa nici 

un fel de construcții pe pajiște, b) nu se vor amplasa nici un fel 

de construcții noi la mai puțin de 400 m de păduri sau zone 

umede (lacuri, mlaștini, cursuri de apă, etc.). Construcțiile pot fi 

amplasate doar pe terenuri arabile, cu respectarea cerințelor de 

la punctul b). 
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