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Capitolul I – Informaţii privind planul supus avizării 

I.1. - Denumirea, scopul şi obiectivele planului 

Denumirea planului: ”Plan Urbanistic General al orasului Cisnădie”; 

Localizare: orașul Cisnădie, judetul Sibiu; 

Beneficiar: Primăria orașului Cisnădie; 

Elaborator PUG: S.C. S.M. CONSULTING S.R.L., Str. Visana, Nr. 5, Bl. 43, sc. A, Et. 1, Ap. 7, 

sector 4, Bucuresti, Nr. R.C. J40/625/1997, Cod Fiscal RO9133914, Tel.: 0744 84 56 32; 331 07 

92 ; fax: 331 54 13; 

Elaborator raport de mediu: S.C. S.M. CONSULTING S.R.L., Str. Visana, Nr. 5, Bl. 43, sc. A, 

Et. 1, Ap. 7, sector 4, Bucuresti, Nr. R.C. J40/625/1997, Cod Fiscal RO9133914, Tel.: 0744 84 

56 32; 331 07 92 ; fax: 331 54 13; 

Principalul obiectiv al planului “Actualizare Plan Urbanistic General orasul Cisnadie” constă în 

crearea cadrului de reglementare din punct de vedere al planificarii urbanistice in vederea 

realizarii dezideratelor propuse prin elaborarea propunerilor de organizare urbanistica a arealului 

de implementare, în corelaţie cu zonele adiacente si cu prevederile celorlalte planuri urbanistice 

aprobate in cadrul teritoriului administrativ al orasului Cisnadie. 

Planul Urbanistic General constituie documentatia care stabileste obiectivele, actiunile si 

masurile de dezvoltare pentru aceasta zona teritoriala in perioada urmatoare, pe baza analizei 

multicriteriale a situatiei existente si orienteaza politicile de dezvoltare in vederea stabilirii 

obiectivelor propuse. 

Prin Planul Urbanistic propus s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile si reglementarile de 

urbanism (permisiuni si restrictii) necesar a fi aplicate in utilizarea teritoriului si in conformarea 

propunerilor la situatia urbanistica de fond a zonei. 

 

I.2. - Descriere planului 

Axele de dezvoltare propuse prin PUG sunt următoarele: 

Impulsionarea dezvoltarii prin asigurarea suprafetelor necesare, pregatirea unor conditii atractive 

pentru investitii in sectoare cheie : locuire, comert, servicii, institutii publice, industrie 

performanta, realizarea unor obiective de importanta regionala si supraregionala 

- asigurarea unor rerzerve de teren, atat in interiorul orasului, cat si in zonele de extindere pentru 

dezvoltari pe termen lung (obiective sau oportunitati necunoscute la momentul elaborarii PUG 

sau investitii viitoare, posibile sa apara dupa expirarea termenului de valabilitate a PUG-ului); 

- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliata pentru arealele cheie si pentru 

zonele de extindere in vederea unei mai bune adaptabilitati la exigente si cerinte specifice 

imprevizibile la momentul elaborarii PUG; 
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- trasarea si reglementarea stricta a cadrului infrastructural (strazi, retele edilitare, dotari si 

echipamente publice, etc) si urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizatori, etc) pentru 

arealele cheie si pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii continuitatii procesului de 

dezvoltare; 

- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, in vederea gestionarii rationale a 

resursei funciare. 

- restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvata din intravilan; 

- accesibilizarea si urbanizarea zonelor neocupate din intravilan; 

- extinderea zonei intravilan pentru impulsionarea urbanizarii si pentru cresterea ofertei de 

terenuri pentru investitii; 

- trasarea structurii urbane primare, a reglementarilor urbanistice si a etapizarii pentru zonele de 

restructurare.  

Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare in zonele orasului prin impulsionarea cartierelor nordice 

si a zonelor defavorizate  

- refacerea si multiplicarea legaturilor intre zonele functionale si zona centrala; 

- asigurarea unui mixaj functional pentru evitarea unei polarizari si specializari excesive si 

atingerea modelului urban al «traseelor scurte» (evitarea cresterii traficului generat de deplasari 

la si de la locul de munca); 

- garantarea suportului legislativ (reglementari aprobate) pentru investitii prin eventuale etapizari 

(clare) ale extinderilor si prin prevenirea degradarii caracterului zonei; 

- reabilitarea zonei centrale istorice a celor doua localitati din UAT Cisnadie, in primul rand prin 

modernizarea infrastructurii si a retelei de dotari publice. 

Consolidarea rolului administratiei locale in cadrul procesului de dezvoltare urbana, prin 

valorificarea optima a resurselor publice si prin asigurarea controlabilitatii evolutiei orasului in 

urmatorii 10 ani 

- confirmarea traseelor retelelor majore de infrastructura si fixarea necesarului de utilitati publice 

pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii unui «schelet structural» al dezvoltarii, si a 

facilitarii controlului asupra investitiilor viitoare; 

- definirea limitelor clare ale zonei intravilan, trasate in lungul unor repere topografice (limite de 

proprietate), in vederea facilitarii controlului asupra planificarilor viitoare ale PUG; 

- refunctionalizarea prioritara a suprafetelor libere aflate deja in intravilan, restructurarea, 

activarea si densificarea suprafetelor din interiorul orasului, etapizare riguroasa a extinderii 

intravilanului. 
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Asigurarea conditiilor unei dezvoltari durabile, conservarea posibilitatilor de evolutie a orasului 

pentru generatiile viitoare 

- extinderea echilibrata a intravilanului, conform estimarilor necesarului de teren, inclusiv a unor 

suprafete - rezerva; 

- esalonarea procesului de extindere a orasului prin trasarea unor trepte succesive de crestere si 

prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ; 

- identificarea si desemnarea unor suprafete - rezerva pentru intampinarea evolutiilor 

imprevizibile si recomandarea unor locatiipentru obiective de utilitate publica cu rol important in 

dezvoltarea orasului (centru «intermodal» de transport in comun rutier vs. gara), institutii 

publice, dotari si nuclee centrale si extracentrale de servicii si comert, sport; 

- protejarea zonelor naturale si a elementelor de peisaj cu valoare ecologica, economica si 

culturala, protejarea zonelor istorice (construite) valoroase, instituirea statutului de zone protejate 

pentru siturile antropice si naturale. 

Reabilitarea si asigurarea calitatii locuirii in cartierele construite  

- reglementarea prin RLU a interventiilor in zone construite, evitarea supradensificarii cartierelor 

de locuinte colective; 

- protejarea zonelor constituite valoroase, atat in interiorul, cat si in afara Centrului Istoric; 

- dezvoltarea si extinderea centrelor cu potential federator si a retelei de spatii publice si verzi din 

intravilan, alaturi de protejarea retelei de dotari publice aferente zonelor rezidentiale: unitati de 

invatamant preuniversitar, parcaje publice, baze sportive; 

- reconversia (partialasau totala) a suprafetelor aflate in proprietate publica pentru compensarea 

deficitului de dotari din intravilanele celor doua localitati ale UAT Cisnadie; 

- propunerea de traversari ale barierelor naturale si antropice CF si paraul Argintului si 

afluentilor acestuia, in vederea unei mai bune conectari a vecinatatilor zonelor centrale; 

- realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele in care aceasta lipseste; 

- suplimentarea suprafetelor spatiilor verzi care deservesc localitatile Cisnadie si Cisnadioara; 

- consolidarea si extinderea echilibrata a zonelor cu caracter rezidential care nu au continuitate cu 

intravilanul existent. 

Asigurarea necesarului de suprafete pentru locuinte noi, cu prioritate in zone aflate in 

proximitatea orasului si in vecinatatea unor elemente naturale cu potential de agrement  

- desemnarea unor zone de extindere a orasului cu destinatie predominant rezidentiala; 

- desemnarea unor zone mixte (locuire + servicii + comert), pe suprafete restructurabile din 

proximitatea centrului istoric a orasului; 
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- densificarea parcelelor riverane arterelor principale, bulevarde prin reglementarea unui profil 

functional mixt si prin cresterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), in paralel cu masuri de 

realiniere a fronturilor (in afara zonei istorice clasate) si de modernizare a profilelor stradale. 

Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinte (densitate, dotari, 

infrastructura, tipologii)  

- precizarea parametrilor de configurare a noilor implanturi rezidentiale si de productie in acord 

cu principiile unei dezvoltari durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructura, asigurarea 

si localizarea necesarului de dotari si spatii verzi; 

- delimitarea unor zone prioritare de interventie si conditionarea dezvoltarii prin elaborarea de 

PUZ-uri; 

- rezervarea unor suprafete pentru functiuni cheie si ocuparea lor pe baza unei analize cost-

beneficiu; 

- etapizarea consumului de resurse funciare; 

- asigurarea si protejarea suprafetelor necesare pentru dezvoltarea retelei de invatamant 

preuniversitar (gradinite, scoli). 

Satisfacerea necesarului de spatii verzi raportat la numarul de locuitori, cf. OUG 114/2007 (26 

mp/locuitor)  

- înfiinţarea de zone publice de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte spaţii publice 

cu caracter verde; 

- reabilitarea suprafeţelor libere din zona centrală şi zonele de locuit existente; 

- recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale; 

- asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul obligativităţii 

operaţiunilor de expropriere pentru cauza de utilitate publică în zonele centrale sau în cele în curs 

de restructurare / urbanizare. 

Protejarea habitatelor naturale valoroase si a cadrului natural 

- păstrarea zonelor de habitat din afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de construire, 

accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agreement; 

- realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş care să federeze obiectivele turistice 

culturale şi naturale din UAT Cisnădie. 

Protejarea si reabilitare spatiilor verzi din interiorul cartierelor 

- delimitarea spaţiilor verzi din intravilan, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane ca 

spaţii verzi; 

- reabilitarea centrului istoric cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi publice; 
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- extinderea parcelărilor pentru grădini private la intravilanului, ca suplimentare a rezervelor de 

spaţii verzi publice. 

Reducerea emisiilor si a factorilor de poluare, precum si prevenirea riscurilor alunecarilor de 

teren si ale efectelor inundatiilor 

- limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale; 

- înfiinţarea unor „centuri” vegetale zone verzi de protecţie între sursele de emisii şi zonele 

rezidenţiale învecinate). 

Extinderea rolului de pol regional al orasul Cisnadie asupra întregii zone periurbane, prin 

distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin modernizarea reţelelor de 

comunicaţie şi transport 

- atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, evitarea 

concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din zona 

periurbană; 

- consolidarea şi stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la nivel 

regional (comerţ, servicii, instituţii, IMMuri) în zonele de extindere a intravilanului (zona de est 

în direcţia nodului de legătură cu autostrada, etc.) pentru susţinerea dezvoltării unor structuri 

funcţionale echilibrate în zona extra urbană; 

- realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 – Răşinari; 

- rezervarea şi dezvoltare eventuală a culoarelor necesare pentru extinderea viitoare a unei artere 

ocolitoare a Municipiului Sibiu (care să întregească actuala “ocolitoare” care face parte din 

autostrada Nădlac – Bucureşti); 

- extinderea infrastructurii turistice din zonă în vederea consolidării sale ca pol de destinaţie şi 

atracţie turistică; 

- construirea unei staţii proprii performante de epurare; 

- dezvoltarea reţelei de transport periurban integrat, cu accent pe transportul în comun; 

Implementarea sistemului „tren orbital” (Aeroport - Gara - Şelimbăr - Cisnădie) şi 1f - corelarea 

dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate; 

- rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate prin PUG; 

- protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar - agricultură, 

piscicultură, silvicultură, viticultură, zootehnie - prin asigurarea terenurilor şi infrastructurii 

destinate acestor funcţii economice şi limitarea urbanizării extravilanului. 

Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul administrativ 

(industrie vs. locuire) 

- diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin introducerea de 

centre de activităţi în cartierele de blocuri; 
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- reabilitarea zonelor rezidenţiale „defavorizate” prin modernizarea şi extinderea reţelei de dotări 

publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste zone.  

Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării 

durabile a resurselor naturale. (sursa PATZ periurban al orasului Sibiu) 

- protejarea habitatelor naturale (geoolgice) valoroase prezente în lunca Pârâului Argintului; 

- realizarea coridorului verde în lunca Pârâului Argintului ca zonă federatoare între zonele 

rezidenţiale, Centrele istorice Cisnădie şi Cisnădioara şi viitoarele dezvoltări de pe teritoriul 

UAT, în corelare cu dezvoltarea generala prevăzută de PUG; 

- realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul în luncii Pârâului 

Argintului şi afluenţilor săi şi constituirea de trasee pietonale şi cicloturistice de legătură cu 

localităile învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică. 

Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural ca 

factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

- instituirea statutului de Zonă Protejată (severă) pentru arealele construite valoroase dpdv 

cultural, istoric, arhitectural, peisagistic; 

- protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Cisnădioara) înglobate în UAT al oraşului 

Cisnădie prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului şi peisajului cultural 

(aşezare+cadru natural+culturi); 

- protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre 

cadrul natural. 

Profilarea şi dezvoltarea Cisnadiei ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media şi 

educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională („Cisnădie - istoria producatoare de 

progres”) 

- valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terţiar 

(birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformei industriale subutilizate sau 

neperformante. 

- rezervarea obiectivelor istorice din zona centrala pentru evenimente şi spectacole. 

Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea atractivităţii 

oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vietii 

- extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric conservarea componentei rezidenţiale ca 

particularitate culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei istorice centrale 

protejate; 

- optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în şi în afara centrului 

istoric şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei reţele de spaţii 

verzi interconectate şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior 

(coridoare verzi în lungul pârâului Argintului), extinderea reţelei de trasee pietonale şi ciclo-

turistice în zona periurbană; 
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- protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale, 

instituirea statutului de zona protejată. 

Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie existente şi transporturi 

- extinderea şi organizarea zonelor industriale deja existente şi dozarea şi distribuirea lor în 

teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia în intravilanul existent şi relaţiile de 

trafic generate; 

- consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate 

dezvoltării infrastructurii specifice; 

- reglementarea traseului „trenului urban” pe teritoriul administrativ Cisnadie, inclusiv stabilirea 

poziţiei unei staţii terminus (în proximitatea zonei centrale); 

- rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate în proximitatea 

zonelor de patrimoniu. 

Gestionarea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung 

şi pentru evoluţii imprevizibile 

- asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei centrale 

reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea etapizată a 

zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură; 

- desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG; 

- stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru 

zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv sugerarea operaţiunilor şi  procedurilor de 

restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice; 

- stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi cadastrale 

pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară;  

- utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului 

administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare existente 

pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în avantajul prioritar al 

interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare /urbanizare în vederea extinderii 

resursei funciare publice. 

Planul Urbanistic General cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati 

administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: 

 stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al 

orasului; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

 zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie; 

 delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 
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 modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor 

arheologice reperate; 

 zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare; 

 formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 

 precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si 

plantate; 

 zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile 

specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone; 

 zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. 

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 

 evolutia in perspectiva a localitatii; 

 directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 

 traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a 

teritoriului national, zonal si judetean; 

 zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile 

specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone; 

 lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare; 

 stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; 

 delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. 

Bilanț teritorial existent: 

ZONE FUNCTIONALE 

CISNADIE CISNADIOARA 
TRUPURI 

IZOLATE 

TOTAL 

FUNCTIUNI 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Locuinte individuale (L1, L2) 269,54 55,12 122,99 59,73 6,05 1,01 398,58 53,37 

Locuinte colective (L3) 14,69 3,00 0,00 0,00 9,80 21,17 24,49 3,23 

Zona centrala (C) 0,00 0,00 40,62 19,72 0,00 0,00 40,62 5,44 

Service publice dispersate in afara 

zonei centrale (Cb1) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii dispersate in afara zonei 

centrale (Cb2) 
0,00 0,00 2,08 1,01 0,00 0,00 2,08 0,28 

Zona mixta rezidential-servicii (M1) 22,32 4,56 2,93 1,43 4,90 10,58 30,15 4,04 

Zona mixta activitati productive- 4,23 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,87 
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servicii (M2) 

Activități turistice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activitati legate de culte (F) 1,74 0,36 19,54 9,49 0,00 0,00 21,28 2,85 

Zona cu destinatie speciala (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activitati productive (A) 85,34 17,45 2,73 1,33 12,89 27,85 100,96 13,52 

Spatii verzi amenajate cu acces 

nelimitat (V1) 
1,82 0,37 0,82 0,39 0,00 0,00 2,64 0,35 

Spatii verzi pentru protectia cursurilor 

de apa (V2) 
7,18 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 0,96 

Culoare de protectie fata de 

infrastructura tehnica (V3) 
3,24 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 0,43 

Spatii pentru agrement, complexe si 

baze sportive (V4) 
12,99 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12,99 1,74 

Zona de gospodarie comunala (G1,G2) 10,12 2,07 0,77 0,38 15,50 33,48 26,39 3,53 

Transporturi rutiere (T1) 43,16 8,83 12,32 5,98 0,25 0,54 55,73 7,46 

Transporturi feroviare (T2) 2,45 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 0,33 

Transporturi aeriene (T3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 10,18 2,08 1,13 0,54 2,49 5,37 13,80 1,85 

SUBTOTAL INTRAVILAN 489 100 205,93 100 51,88 100 

746,81 100 TOTAL INTRAVILAN 

Bilanț teritorial propus: 

ZONE FUNCTIONALE 

CISNADIE CISNADIOARA 
TRUPURI 

IZOLATE 

TOTAL 

FUNCTIUNI 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Supr. 

(ha) 
(%) 

Locuinte individuale (L1, L2) 458,95 45,74 218,84 70,36 0,00 0,00 677,65 51,11 

Locuinte colective (L3) 15,43 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 1,16 

Zona centrala (C) 45,20 4,50 40,62 12,98 0,00 0,00 85,82 6,47 

Service publice dispersate in afara 

zonei centrale (Cb1) 
11,55 1,15 1,51 0,48 0,85 7,21 13,06 0,98 

Servicii dispersate in afara zonei 

centrale (Cb2) 
10,27 1,02 0,00 0,34 0,00 0,00 10,27 0,77 

Zona mixta rezidential-servicii (M1) 69,74 6,95 15,30 4,56 0,00 0,00 85,04 6,41 

Zona mixta activitati productive-

servicii (M2) 
79,93 7,97 0,50 0,00 0,00 0,00 80,43 6,07 

Activități turistice (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,21 0,85 0,05 

Activitati legate de culte (F) 1,23 0,12 1,13 0,37 0,00 0,00 2,36 0,18 

Zona cu destinatie speciala (S) 10,11 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 0,76 

Activitati productive (A) 68,47 6,82 1,88 0,77 4,98 42,24 75,33 5,68 

Spatii verzi amenajate cu acces 

nelimitat (V1) 
26,00 2,59 5,81 1,87 0,00 0,00 31,18 2,40 

Spatii verzi pentru protectia cursurilor 

de apa (V2) 
8,66 0,86 0,43 0,16 0,00 0,00 9,09 0,69 

Culoare de protectie fata de 

infrastructura tehnica (V3) 
13,78 1,37 1,18 0,39 0,00 0,00 14,96 1,13 

Spatii pentru agrement, complexe si 

baze sportive (V4) 
31,50 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 1,38 

Zona de gospodarie comunala (G1,G2) 14,60 1,45 2,37 0,77 3,05 25,87 20,02 1,51 

Transporturi rutiere (T1) 111,32 11,09 19,91 6,42 0,42 3,56 131,65 9,93 

Transporturi feroviare (T2) 3,19 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,24 

Transporturi aeriene (T3) 9,27 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9,27 0,70 

Ape 14,25 1,42 1,36 0,46 2,49 21,12 18,10 1,37 

SUBTOTAL INTRAVILAN 1003,4 100 310,70 99,93 11,79 100 
579,13 100 

TOTAL INTRAVILAN 
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Suprafata intravilanului existent este de 746,81 ha si se propune extinderea acestuia cu 579,13 

ha, ajungand la 1.325,94 ha. 

 

I.3. - Localizarea geografică şi administrativă 

Orasul Cisnadie, se găseşte în zona central a României, la 45°42’47’’ latitudine nordică şi 

24°09’04’’ longitudine estică, la o distanta de aproximativ 8-10 km (sud) de Municipiul Sibiu. 

 

Figura nr. 1 – Incadrarea UAT Cisnădie în teritoriu si distribuția trupurilor de intravilan propuse 

Orasul Cisnadie se învecinează cu:  

•  la nord: comuna Selimbar;  

•  la vest: localitatea Talmaciu II, comuna Rasinari, Municipiul Sibiu;  
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•  la est: comuna Sadu, orasul Talmaciu, judetul Valcea.  

In teritoriul administrativ al orasului Cisnadie se mai afla localitatea Cisnadioara (sat) situata la 

3,50 km (vest), la 45°42’16’’ latitudine nordică şi 24°06’43’’ longitudine estică si inca 27 de 

trupuri. 

Suprafata totala a teritoriului administrativ al orasului Cisnadie este de 14.602,66 ha. 

 

I.4. - Modificări fizice ce decurg din implementarea planului 

Suprafata intravilanului existent la ora actuală la nivelul UAT Cisnădie este de 746,81 ha. 

Urmare a actualizării PUG se propune extinderea suprafeței intravilanului cu 587,19 ha, 

ajungand la 1.334,00 ha. Marea pondere a suprafeței propuse pentru extinderea intravilanului 

este situată în vecinătatea localităților Cisnădie și Cisnădioara, zone care nu se află în interiorul 

rețelei ecologice Natura 2000. 

 

I.5. - Resurse naturale necesare implementării planului 

Dezvoltarea PUG Cisnădie nu vizează exploatarea de resurse naturale din perimetrul siturilor 

Natura 2000. 

 

I.6. - Resurse naturale ce vor fi exploatate în vederea implementării planului 

Nu este cazul exploatării unor resurse naturale din perimetrul siturilor Natura 2000. 

 

I.7. - Emisii şi deşeuri generate 

Prioritatile de dezvoltare ale teritoriului administrativ al orasului Cisnadie au fost stabilite astfel 

incat dezvoltarea ulterioara sa nu genereze un impact negativ asupra factorilor sensibili din zona 

(populatie, flora, fauna, biodiversitate, aer, apa, sol etc) si sa nu se constituie in surse 

suplimentare de poluare.  

Prin masurile adoptate, se apreciaza ca implementarea PUG va avea urmatoarele efecte: 

 

Factor de 

mediu  

Obiective de mediu la nivel 

national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin PUG 

Aer  Calitatea aerului trebuie să 

corespundă legislatiei nationale 

care transpune Directivele 

- minimizarea impactului asupra calitatii 

aerului; 
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96/62/CE si 1999/30/CE privind 

valorile limită pentru SO2, NO2, 

NO, particule în suspensie si 

plumb. 

Strategia natională privind protectia 

atmosferei urmăreste stabilirea unui 

echilibru între dezvoltarea 

economico-socială si calitatea 

aerului (HG nr. 1856/2005 privind 

plafoanele nationale pentru anumiti 

poluanti atmosferici). 

În legislatie se prevede întretinerea 

si modernizarea infrastructurii de 

transport rurtier (drumuri, mijloace 

de transport nepoluante). 

- monitorizarea si controlul emisiilor de 

poluanti în aer ; 

- introducerea/utilizarea combustibililor 

care genereaza emisii reduse de 

poluanti; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera, inclusiv prin marirea eficientei 

energetice si utilizarea surselor 

regenerabile de energie ; 

- crearea, reabilitarea si extinderea 

suprafetelor ocupate de spatii verzi; 

- reducerea emisiilor de poluanti 

specifici traficului auto. 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere, reconversia functionala a amplasamentelor fostelor zone 

industriale din oras, prin scoaterea din circuitul industrial, se poate afirma ca se vor reduce 

sansele ca pe viitor sa apara aici o alta sursa potential poluatoare posibil cu efecte semnificative 

asupra aerului. Prin modernizarea sistemelor de încalzire cu folosirea gazului metan (mai putin 

poluant decât alti combustibili fosili), prin optimizarea numarului si capacitatilor centralelor 

termice, prin izolarea termica a blocurilor si totodata prin tehnologiile moderne eficiente actual 

disponibile se considera ca nu va exista un impact semnificativ asupra calitatii aerului în zona. 

 

Factor de 

mediu  

Obiective de mediu la nivel 

national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 

PUG 

Apa Calitatea apei trebuie să 

corespundă legislatiei în vigoare 

care transpune prevederile 

Directivei Cadru privind apa nr. 

2000/60/CE împreună cu 

directivele fiice. 

Epurarea apelor uzate trebuie să fie 

conformă cu legislatia natională 

care transpune prevederile 

Directivei 91/271/CEE. 

 

- reducerea poluării apelor prin 

creşterea gradului de epurare a apelor 

reziduale menajere şi industriale; 

- creşterea numărului de populaţie care 

să beneficieze de infrastructura de 

apă/canal; 

- modernizarea, reabilitarea si 

extinderea reţelelor de alimentare cu 

apă şi asigurarea apei potabile de 

calitate pentru toţi locuitorii ; 

- reabilitarea sistemelor de colectare, 
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transport si de tratare a apei; 

- înlocuirea şi modernizarea reţelelor 

de distribuţie apă; 

- extinderea reţelelor de canalizare 

pentru captarea şi evacuarea apelor 

uzate pentru toţi locuitorii; 

- staţii de epurare moderne pentru 

apele uzate industriale; 

- canalizări în sistem divizor şi staţii de 

pompare ape uzate, modernizarea 

reţelelor de canalizare existente şi 

realizarea de reţele noi de canalizare; 

- optimizare raport resurse de apa - 

consum, contorizarea consumului de 

apă potabilă, apă industrială şi ape 

uzate; 

- regularizări cursuri de ape, acumulări 

şi generare de energie. 

 

Calitatea necorespunzatoare a apelor curgatoare pe anumite sectoare, se datoreaza poluarii cu ape 

menajere si industriale neepurate sau insuficient epurate, depozitarii deseurilor menajere 

neconforme, neaplicarii codului bunelor practici agricole.  

Poluarea apelor subterane poate fi datorata, în principal, de subdimensionarea/lipsa sistemului de 

canalizare sau uzura acestuia.  

 

Factor de 

mediu  

Obiective de mediu la nivel 

national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 

PUG 

Sol - reducerea şi prevenirea poluării şi 

degradării solurilor. 

- imbunătăţirea calităţii solurilor şi 

utilizarea durabilă a resurselor de 

sol. 

- remedierea zonelor afectate de 

poluări accidentale. 

- implementarea planului de 

mangement al deşeurilor pentru 

intregul teritoriu administrativ al 

orasului Cisnadie ; 

- reducerea poluării solului prin 

gestionarea adecvată a deseurilor atat 

in cadrul unitatilor 

industriale/economice, asociatiilor de 
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- reducerea poluării solurilor 

afectate de infiltraţiile apelor 

menajere. 

- reabilitarea suprafeţelor de teren 

degradate prin activităţi antropice. 

locatari, cat si in cadrul locuintelor 

individuale;   

- reducerea poluării solului prin 

implementarea unui sistem de 

transport adecvat; 

- reducerea poluării solului prin 

reabilitarea, modernizarea si 

extinderea sistemului de colectare si 

evacuare a apelor uzate menajere si a 

celor pluviale. 

 

Prin aplicarea masurilor propuse cu privire la colectarea si gestionarea deseurilor, reabilitarea, 

modernizarea si extinderea retelelor de canalizare, nu se vor mai crea premisele continuarii de 

aparitie a unor poluari la nivelul solului 

 

Factor de 

mediu  

Obiective de mediu la nivel 

national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 

PUG 

Sanatatea 

populatia/ 

Constientizarea 

publicului 

Legislatia natională, în concordantă 

cu cea europeană prevede accesul 

liber al cetătenilor la informatia de 

mediu (HG nr. 1115/2002) 

implementarea obligatiilor 

rezultate din Conventia privind 

accesul publicului la luarea 

deciziilor în probleme de mediu 

semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 

si ratificată prin Legea nr. 86/2000 

privind stabilirea cadrului de 

participare a publicului la 

elaborarea anumitor planuri si 

programe în legătură cu mediul. 

- crearea de noi locuri de munca; 

 - imbunatatirea conditiilor de viata; 

- asigurarea protectiei peisajului 

natural, cultural si istoric; 

- cresterea responsabilitătii publicului 

fată de mediu; 

- reducerea pierderilor energetice 

datorate izolarii termice ineficiente; 

- crearea, reabilitarea si extinderea 

suprafetelor ocupate de spatii verzi; 

- reducerea emisiilor de poluanti 

specifici traficului auto; 

- asigurarea unui management 

corespunzator al deseurilor; 

- reducerea poluarii fonice datorate 

traficului auto; 
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- realizarea de perdele vegetale de 

protectie. 

 

Masurile adoptate prin prezentul PUG vor constitui pentru populatia din orasului 

Cisnadie/localitatii Cisnadioara un impact pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca, dar si 

prin imbunatirea conditiilor de viata; in aceste conditii impactul fiind de natura sociala.  

 

Factor de 

mediu  

Obiective de mediu la nivel 

national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 

PUG 

Zgomot Reducerea zgomotului si vibratiilor 

in zonele sensibile. 

Reducerea poluarii fonice din 

transporturi in asezarile umane. 

HG 321/2002 privind evaluarea si 

gestionarea zgomotului ambiental 

cu completarile si modificarile 

ulterioare. 

STAS 10009-88: Acustică urbană. 

Limite admisibile ale nivelului de 

zgomot (se referă la zgomotul 

exterior). 

Ghidul privind adoptarea valorilor 

– limita si modul de aplicare a 

acestora atunci cand se elaboreaza 

planurile de actiune, pentru 

indicatorii Lzsn si Lnoapte, in 

cazul zgomotului produs de traficul 

rutier pe drumurile principale si in 

aglomerari, traficul feroviar pe 

caile ferate principale si in 

aglomerari, traficul aerian pe 

aeroporturile mari si / sau urbane si 

pentru zgomotul produs in zonele 

din aglomerari unde se desfasoara 

activitati industriale prevazute in 

Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 152/2005 pentru 

prevenirea si controlul integrat al 

- asigurarea fluenţei traficului pe 

arterele principale de circulaţie prin 

optimizarea ciclului de semaforizare în 

intersecţii; 

- reabilitarea infrastructurii reţelelor 

stradale sau tronsoanelor intens 

circulate; 

- implementarea unor măsuri tehnice la 

nivelul surselor de zgomot; 

- reducerea nivelului de zgomot 

rezultat în urma desfăşurării unor 

activităţi productive sau de alimentaţie 

publică prin aplicarea unor sisteme de 

izolare fonică la aceste unităţi; 

- blocarea căilor de propagare a 

zgomotului prin crearea de perdele de 

protecţie, inclusiv spaţii verzii pentru 

zonele locuite; 

- realizarea unor izolaţii speciale ale 

unor clădiri împotriva unuia sau mai 

multor tipuri de zgomot ambiental, 

combinată cu facilităţi de ventilaţie sau 

aer condiţionat, astfel încât valorile 

ridicate ale izolaţiei împotriva 

zgomotului ambiental să poată fi 

menţinute 
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poluarii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 84/2006. 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea unor izolaţii speciale ale unor clădiri împotriva 

unuia sau mai multor tipuri de zgomot ambiental, reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma 

desfăşurării unor activităţi productive sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de 

izolare fonică la aceste unităţi, blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele 

de protecţie, inclusiv spaţii verzi pentru zonele locuite, reprezinta masuri menite sa reduca 

nivelul de zgomot astfel incat sa nu se contituie intr-o sursa de disconfort. Toate aceste masuri au 

fost corelate cu HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu 

completarile si modificarile ulterioare; STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale 

nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior). Ghidul privind adoptarea valorilor – limita 

si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii 

Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in 

aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe 

aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se 

desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 84/2006. 

 

I.8. - Cerinţe legate de utilizarea terenului 

Teritoriul de implementare a PUG vizează intravilanul existent și propus pentru extindere al 

UAT Cisnădie. Proprietatea acestor suprafețe este publică și privată. 

Suprafata totala a teritoriului administrativ al orasului Cisnadie este de 14.602,66 ha. 

Suprafata intravilanului existent la ora actuală la nivelul UAT Cisnădie este de 746,81 ha. 

Urmare a actualizării PUG se propune extinderea suprafeței intravilanului cu 587,19 ha, 

ajungand la 1.334,00 ha. Marea pondere a suprafeței propuse pentru extinderea intravilanului 

este situată în vecinătatea localităților Cisnădie și Cisnădioara, zone care nu se află în interiorul 

rețelei ecologice Natura 2000. 

 

I.9. - Servicii suplimentare solicitate de implementarea planului 

Pentru suprafețele de intravilan existente sau propuse, situate în interiorul rețelei ecologice 

Natura 2000, nu sunt necesare servicii suplimentare. 

 

I.10. - Perioada de implementare a planului 

Durata de valabilitate a planului este de 10 ani. 
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I.11. - Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului 

Activitățile care vor fi generate ca rezultat al implementării planului se regăsesc în axele de 

dezvoltare propuse prin PUG. Acestea sunt următoarele: 

Impulsionarea dezvoltarii prin asigurarea suprafetelor necesare, pregatirea unor conditii atractive 

pentru investitii in sectoare cheie : locuire, comert, servicii, institutii publice, industrie 

performanta, realizarea unor obiective de importanta regionala si supraregionala 

- asigurarea unor rerzerve de teren, atat in interiorul orasului, cat si in zonele de extindere pentru 

dezvoltari pe termen lung (obiective sau oportunitati necunoscute la momentul elaborarii PUG 

sau investitii viitoare, posibile sa apara dupa expirarea termenului de valabilitate a PUG-ului); 

- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliata pentru arealele cheie si pentru 

zonele de extindere in vederea unei mai bune adaptabilitati la exigente si cerinte specifice 

imprevizibile la momentul elaborarii PUG; 

- trasarea si reglementarea stricta a cadrului infrastructural (strazi, retele edilitare, dotari si 

echipamente publice, etc) si urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizatori, etc) pentru 

arealele cheie si pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii continuitatii procesului de 

dezvoltare; 

- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, in vederea gestionarii rationale a 

resursei funciare. 

- restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvata din intravilan; 

- accesibilizarea si urbanizarea zonelor neocupate din intravilan; 

- extinderea zonei intravilan pentru impulsionarea urbanizarii si pentru cresterea ofertei de 

terenuri pentru investitii; 

- trasarea structurii urbane primare, a reglementarilor urbanistice si a etapizarii pentru zonele de 

restructurare.  

Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare in zonele orasului prin impulsionarea cartierelor nordice 

si a zonelor defavorizate  

- refacerea si multiplicarea legaturilor intre zonele functionale si zona centrala; 

- asigurarea unui mixaj functional pentru evitarea unei polarizari si specializari excesive si 

atingerea modelului urban al «traseelor scurte» (evitarea cresterii traficului generat de deplasari 

la si de la locul de munca); 

- garantarea suportului legislativ (reglementari aprobate) pentru investitii prin eventuale etapizari 

(clare) ale extinderilor si prin prevenirea degradarii caracterului zonei; 

- reabilitarea zonei centrale istorice a celor doua localitati din UAT Cisnadie, in primul rand prin 

modernizarea infrastructurii si a retelei de dotari publice. 
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Consolidarea rolului administratiei locale in cadrul procesului de dezvoltare urbana, prin 

valorificarea optima a resurselor publice si prin asigurarea controlabilitatii evolutiei orasului in 

urmatorii 10 ani 

- confirmarea traseelor retelelor majore de infrastructura si fixarea necesarului de utilitati publice 

pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii unui «schelet structural» al dezvoltarii, si a 

facilitarii controlului asupra investitiilor viitoare; 

- definirea limitelor clare ale zonei intravilan, trasate in lungul unor repere topografice (limite de 

proprietate), in vederea facilitarii controlului asupra planificarilor viitoare ale PUG; 

- refunctionalizarea prioritara a suprafetelor libere aflate deja in intravilan, restructurarea, 

activarea si densificarea suprafetelor din interiorul orasului, etapizare riguroasa a extinderii 

intravilanului. 

 

Asigurarea conditiilor unei dezvoltari durabile, conservarea posibilitatilor de evolutie a orasului 

pentru generatiile viitoare 

- extinderea echilibrata a intravilanului, conform estimarilor necesarului de teren, inclusiv a unor 

suprafete - rezerva; 

- esalonarea procesului de extindere a orasului prin trasarea unor trepte succesive de crestere si 

prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ; 

- identificarea si desemnarea unor suprafete - rezerva pentru intampinarea evolutiilor 

imprevizibile si recomandarea unor locatiipentru obiective de utilitate publica cu rol important in 

dezvoltarea orasului (centru «intermodal» de transport in comun rutier vs. gara), institutii 

publice, dotari si nuclee centrale si extracentrale de servicii si comert, sport; 

- protejarea zonelor naturale si a elementelor de peisaj cu valoare ecologica, economica si 

culturala, protejarea zonelor istorice (construite) valoroase, instituirea statutului de zone protejate 

pentru siturile antropice si naturale. 

Reabilitarea si asigurarea calitatii locuirii in cartierele construite  

- reglementarea prin RLU a interventiilor in zone construite, evitarea supradensificarii cartierelor 

de locuinte colective; 

- protejarea zonelor constituite valoroase, atat in interiorul, cat si in afara Centrului Istoric; 

- dezvoltarea si extinderea centrelor cu potential federator si a retelei de spatii publice si verzi din 

intravilan, alaturi de protejarea retelei de dotari publice aferente zonelor rezidentiale: unitati de 

invatamant preuniversitar, parcaje publice, baze sportive; 

- reconversia (partialasau totala) a suprafetelor aflate in proprietate publica pentru compensarea 

deficitului de dotari din intravilanele celor doua localitati ale UAT Cisnadie; 

- propunerea de traversari ale barierelor naturale si antropice CF si paraul Argintului si 

afluentilor acestuia, in vederea unei mai bune conectari a vecinatatilor zonelor centrale; 
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- realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele in care aceasta lipseste; 

- suplimentarea suprafetelor spatiilor verzi care deservesc localitatile Cisnadie si Cisnadioara; 

- consolidarea si extinderea echilibrata a zonelor cu caracter rezidential care nu au continuitate cu 

intravilanul existent. 

Asigurarea necesarului de suprafete pentru locuinte noi, cu prioritate in zone aflate in 

proximitatea orasului si in vecinatatea unor elemente naturale cu potential de agrement  

- desemnarea unor zone de extindere a orasului cu destinatie predominant rezidentiala; 

- desemnarea unor zone mixte (locuire + servicii + comert), pe suprafete restructurabile din 

proximitatea centrului istoric a orasului; 

- densificarea parcelelor riverane arterelor principale, bulevarde prin reglementarea unui profil 

functional mixt si prin cresterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), in paralel cu masuri de 

realiniere a fronturilor (in afara zonei istorice clasate) si de modernizare a profilelor stradale. 

Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinte (densitate, dotari, 

infrastructura, tipologii)  

- precizarea parametrilor de configurare a noilor implanturi rezidentiale si de productie in acord 

cu principiile unei dezvoltari durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructura, asigurarea 

si localizarea necesarului de dotari si spatii verzi; 

- delimitarea unor zone prioritare de interventie si conditionarea dezvoltarii prin elaborarea de 

PUZ-uri; 

- rezervarea unor suprafete pentru functiuni cheie si ocuparea lor pe baza unei analize cost-

beneficiu; 

- etapizarea consumului de resurse funciare; 

- asigurarea si protejarea suprafetelor necesare pentru dezvoltarea retelei de invatamant 

preuniversitar (gradinite, scoli). 

Satisfacerea necesarului de spatii verzi raportat la numarul de locuitori, cf. OUG 114/2007 (26 

mp/locuitor)  

- înfiinţarea de zone publice de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte spaţii publice 

cu caracter verde; 

- reabilitarea suprafeţelor libere din zona centrală şi zonele de locuit existente; 

- recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale; 

- asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul obligativităţii 

operaţiunilor de expropriere pentru cauza de utilitate publică în zonele centrale sau în cele în curs 

de restructurare / urbanizare. 
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Protejarea habitatelor naturale valoroase si a cadrului natural 

- păstrarea zonelor de habitat din afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de construire, 

accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agreement; 

- conservarea ariilor naturale protejate de interes național, respectiv a monumentului naturii 

Calcarele cretacice de la Cisnădioara; 

- realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş care să federeze obiectivele turistice 

culturale şi naturale din UAT Cisnădie. 

Protejarea si reabilitare spatiilor verzi din interiorul cartierelor 

- delimitarea spaţiilor verzi din intravilan, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane ca 

spaţii verzi; 

- reabilitarea centrului istoric cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi publice; 

- extinderea parcelărilor pentru grădini private la intravilanului, ca suplimentare a rezervelor de 

spaţii verzi publice. 

Reducerea emisiilor si a factorilor de poluare, precum si prevenirea riscurilor alunecarilor de 

teren si ale efectelor inundatiilor 

- limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale; 

- înfiinţarea unor „centuri” vegetale zone verzi de protecţie între sursele de emisii şi zonele 

rezidenţiale învecinate). 

Extinderea rolului de pol regional al orasul Cisnadie asupra întregii zone periurbane, prin 

distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin modernizarea reţelelor de 

comunicaţie şi transport 

- atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, evitarea 

concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din zona 

periurbană; 

- consolidarea şi stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la nivel 

regional (comerţ, servicii, instituţii, IMMuri) în zonele de extindere a intravilanului (zona de est 

în direcţia nodului de legătură cu autostrada, etc.) pentru susţinerea dezvoltării unor structuri 

funcţionale echilibrate în zona extra urbană; 

- realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 – Răşinari; 

- rezervarea şi dezvoltare eventuală a culoarelor necesare pentru extinderea viitoare a unei artere 

ocolitoare a Municipiului Sibiu (care să întregească actuala “ocolitoare” care face parte din 

autostrada Nădlac – Bucureşti); 

- extinderea infrastructurii turistice din zonă în vederea consolidării sale ca pol de destinaţie şi 

atracţie turistică; 
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- construirea unei staţii proprii performante de epurare; 

- dezvoltarea reţelei de transport periurban integrat, cu accent pe transportul în comun; 

Implementarea sistemului „tren orbital” (Aeroport - Gara - Şelimbăr - Cisnădie) şi 1f - corelarea 

dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate; 

- rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate prin PUG; 

- protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar - agricultură, 

piscicultură, silvicultură, viticultură, zootehnie - prin asigurarea terenurilor şi infrastructurii 

destinate acestor funcţii economice şi limitarea urbanizării extravilanului. 

Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul administrativ 

(industrie vs. locuire) 

- diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin introducerea de 

centre de activităţi în cartierele de blocuri; 

- reabilitarea zonelor rezidenţiale „defavorizate” prin modernizarea şi extinderea reţelei de dotări 

publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste zone.  

Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării 

durabile a resurselor naturale. (sursa PATZ periurban al orasului Sibiu) 

- protejarea habitatelor naturale (geoolgice) valoroase prezente în lunca Pârâului Argintului; 

- realizarea coridorului verde în lunca Pârâului Argintului ca zonă federatoare între zonele 

rezidenţiale, Centrele istorice Cisnădie şi Cisnădioara şi viitoarele dezvoltări de pe teritoriul 

UAT, în corelare cu dezvoltarea generala prevăzută de PUG; 

- realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul în luncii Pârâului 

Argintului şi afluenţilor săi şi constituirea de trasee pietonale şi cicloturistice de legătură cu 

localităile învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică. 

Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural ca 

factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

- instituirea statutului de Zonă Protejată (severă) pentru arealele construite valoroase dpdv 

cultural, istoric, arhitectural, peisagistic; 

- protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Cisnădioara) înglobate în UAT al oraşului 

Cisnădie prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului şi peisajului cultural 

(aşezare+cadru natural+culturi); 

- protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre 

cadrul natural. 

Profilarea şi dezvoltarea Cisnadiei ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media şi 

educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională („Cisnădie - istoria producatoare de 

progres”) 
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- valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terţiar 

(birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformei industriale subutilizate sau 

neperformante. 

- rezervarea obiectivelor istorice din zona centrala pentru evenimente şi spectacole. 

Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea atractivităţii 

oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vietii 

- extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric conservarea componentei rezidenţiale ca 

particularitate culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei istorice centrale 

protejate; 

- optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în şi în afara centrului 

istoric şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei reţele de spaţii 

verzi interconectate şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior 

(coridoare verzi în lungul pârâului Argintului), extinderea reţelei de trasee pietonale şi ciclo-

turistice în zona periurbană; 

- protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale, 

instituirea statutului de zona protejată. 

Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie existente şi transporturi 

- extinderea şi organizarea zonelor industriale deja existente şi dozarea şi distribuirea lor în 

teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia în intravilanul existent şi relaţiile de 

trafic generate; 

- consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate 

dezvoltării infrastructurii specifice; 

- reglementarea traseului „trenului urban” pe teritoriul administrativ Cisnadie, inclusiv stabilirea 

poziţiei unei staţii terminus (în proximitatea zonei centrale); 

- rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate în proximitatea 

zonelor de patrimoniu. 

Gestionarea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung 

şi pentru evoluţii imprevizibile 

- asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei centrale 

reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea etapizată a 

zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură; 

- desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG; 

- stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru 

zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv sugerarea operaţiunilor şi  procedurilor de 

restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice; 
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- stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi cadastrale 

pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară;  

- utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului 

administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare existente 

pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în avantajul prioritar al 

interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare /urbanizare în vederea extinderii 

resursei funciare publice. 

 

I.12. - Caracteristicile planurilor şi proiectelor ce pot genera impact cumulativ 

Planuri şi programe la nivel local 

Strategia de dezvoltare a judetului Sibiu pentru perioada 2010-2013 si directiile de dezvoltare a 

judetului Sibiu pentru perioada 2014-2020 aprobata prin HCJ nr. 50/2010 

Strategia de dezvoltare a orasului Cisnadie - obiectivul strategic este realizarea unei dezvoltari 

economice si sociale durabile care sa duca pe termen lung la cresterea standardului de viata al 

populatiei prin utilizarea eficienta a tuturor resurselor ce stau la dispozitia orasului luând în 

considerare si aspectele legate de conservarea mediului. 

Dezvoltarea durabila este forma de crestere economica care satisface nevoile societatii în termeni 

de bunastare pe termen scurt, mediu si lung. Ea se fundamenteaza pe considerentul ca 

dezvoltarea trebuie sa vina în întâmpinarea nevoilor prezente fara sa puna în pericol pe cele ale 

generatiilor viitoare. 

Master Planul de Gestionare a Deseurilor in judetul Sibiu - Scopul proiectului: îmbunătăţirea 

capacităţii administraţiei publice locale de a contribui la protecţia mediului prin implementarea 

unui sistem de colectare selectivă, procesare şi valorificare a deşeurilor reciclabile în vederea 

reducerii impactului negativ al depozitării acestora asupra mediului. 

Principalele obiective ale proiectului sunt: reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate prin 

valorificarea unor categorii de deşeuri colectate selectiv - urmărindu-se participarea tuturor 

locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor la schema de colectare selectivă, si introducerea 

colectării şi transportului deşeurilor în zonele neconectate în prezent - urmărindu-se valorificarea 

deşeurilor colectate selectiv şi transportul deşeurilor mixte colectate la depozitul controlat de la 

Sibiu, după închiderea depozitului neconform de la Cisnădie. 

Master Planul privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Sibiu - Sistemul 

zonal de alimentare cu apa Sibiu Sud a fost dezvoltat in Master Plan pentru a furniza apa potabila 

orasului Cisnadie si comunei Rasinari si pentru a furniza apa suplimentara partii de sud a zonei 

metropolitane Sibiu si pentru a permite unei parti din capacitatea de tratare existenta la 

Dumbrava sa fie redirectionata pentru alimentarea unei zone a judetului ce in prezent nu are nici 

o forma acceptabila de apa potabila. 

Canalizarea existenta din orasul Cisnadie este realizata in sistem divizor fiind executata din 

tuburi de beton cu vechime mai mare de 20 ani si din tuburi de PVC si polietilena. Colectoarele 

din PVC si polietilena au fost executate in ultimii 10 ani si se afla in stare buna de functionare. 
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Deficientele retelei de canalizare a apelor uzate menajere din orasul Cisnadie sunt reprezentate 

de colectoarele din tuburi de beton cu durata de viata depasita. 

Necesitatile privind extinderile si reabilitarile sistemului de canalizare a apelor uzate menajere 

din orasul Cisnadie constau in importante lucrari de reabilitare si extindere. 

Master Planul pentru turism in judetul Sibiu - caracteristicile principale ale ansamblului 

resurselor turistice din judeţul Sibiu sunt diversitatea şi valoarea ridicată raportată la oferta 

turistică a României. Resursele turistice naturale variază de la peisaj montan alpin la forme de 

relief speciale, în timp ce resursele turistice antropice cuprind mai multe subcategorii principale 

(etno-folclorice, istorico-arhitecturale, religioase), a căror importanţă este amplificată şi de 

caracterul multicultural din zonă.  

Principalele două obiective antropice în zona Cisnădie-Cisnădioara sunt reprezentate de Cetatea 

din Cisnădioara şi Biserica Fortificată din Cisnădie (unde se găseşte şi cel mai vechi paratrăsnet 

din Transilvania). În mod deosebit, Cetatea din Cisnădioara se bucură de o notorietate ridicată, 

beneficiind de un flux important de turişti (o bună parte dintre aceştia sosesc în mod special 

pentru acest obiectiv).  

În această zonă se organizează etape ale mai multor serii de evenimente sportive precum 

„Redbull 1000 Trails”, „ATV Territory”, concursuri de orientare, mountain-biking (există trasee 

ciclo-turistice amenajate), motocross, dar şi secţiuni ale unor festivaluri precum Artmania sau 

Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu.  

Alte obiective secundare al zonei sunt Expoziţia muzeală de Etnografie – Cisnădioara şi 

Expoziţia muzeală „Istoricul Industriei Textile" – Cisnădie.   

Serviciile oferite de structurile de cazare din Cisnădioara au atras în turismul local şi o 

importantă componentă de business atât pe partea de workshop-uri, training-uri sau conferinţe, 

cât şi pe cea de team building.  

Planuri şi programe la nivel regional 

In vederea adoptarii solutiei optime in derularea proiectului propus si pentru a evita aparitia unor 

stari teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost urmarite 

corelatiile si interferentele cu urmatoarele planuri si programe: 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru – potrivit acestei strategii, printre principalele directii 

de dezvoltare a regiunii ar trebui sa se regaseasca: restructurarea ramurilor 

industriale nerentabile, stimularea activitatilor economice performante, modernizarea si 

diversificarea activitatilor, promovarea serviciilor destinate sustinerii activitatilor economice, 

alinierea la standardele europene si internationale in vederea cresterii exporturilor, utilizarea mai 

eficienta a energiei, dezvoltarea rurală, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor din economice 

din mediul rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor în silvicultură, dezvoltarea 

potentialului de cecetare-dezvoltare si de inovare, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor 

umane şi a serviciilor sociale: promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă 

disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea 

sistemului de servicii sociale, achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul 

administrării şi dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, 
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istoric şi cultural, dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice, imbunătăţirea 

serviciilor în turism, dezvoltarea infrastructurii de sustinere a activitatiilor economice (centre de 

inovare si transfer de tehnologie, parcuri industriale, centre de consultanta, etc.).  

Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor 

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

guvernuluui nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a deşeurilor) 

prevede obligativitatea elaborării Planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional 

şi judeţean. 

Actul de reglementare prevede ca planurile regionale de gestionare a deşeurilor (PRGD) să fie 

elaborate de către Consiliile Judeţene în colaborare cu Agenţiile Regionale pentru Protecţia 

Mediului în baza Planului Naţional de gestionare a Deşeurilor. Planurile regionale de gestionare 

a deşeurilor se aprobă prin ordin comun al conducătorului Autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului şi al conducătorului Autorităţii pentru o dezvoltare regională. 

In perioada 2002-2004 în cadrul proiectului de twinning România – Germania 

(RO2001/IB/EN/01) desfăşurat în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor a fost 

elaborat Planul model de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea Centru, precum şi ghidul 

pentru elaborarea planurilor regionale/judeţene de gestionare a deşeurilor. 

Incepând cu 1 august 2006, în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Elaborarea 

Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PHARE/2004/016-772.03/01.01) a fost 

revizuită versiunea PRGD Regiunea Centru. In luna decembrie 2008 a fost redactată versiunea 

finală a acestui plan. 

Planul regional de gestionare a deşeurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor nr. 1499/04.04.2007. 

Deşeurile care fac obiectul analizei ultimei versiuni a PRGD elaborat pentru Regiunea Centru 

sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeuri menajere şi asimilabile din 

comerţ, industrie şi instituţii) la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeuri de 

ambalaje, deşeuri de construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule 

scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice. 

Planuri si programe la nivel national 

Strategia pentru dezvoltare durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 - corelarea rationala 

a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale, in profil inter-sectorial si 

regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural. Folosirea celor mai bune 

tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, in deciziile investitionale din 

fonduri publice pe plan national, regional si local si stimularea unor asemenea decizii din partea 

capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienta in toate activitatile de 

productie sau servicii; anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea atat a unor solutii 

de adaptare pe termen lung, cat si a unor planuri de masuri de contingenta inter-sectoriale, 

cuprinzand portofolii de solutii alternative pentru situatii de criza generate de fenomene naturale 

sau antropice; necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finantare, in conditii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, in special in domeniile 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 30 

 

infrastructurii, energiei, protectiei mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si 

serviciilor sociale. 

Strategia nationala in domeniul eficientei energetice – conform acesteia, axele majore ale 

politicii energetice trebuie sa fie: securitatea in alimentarea cu energie, utilizarea la maximum a 

resurselor primare locale, limitarea cresterii importurilor de resurse primare prin reducerea 

intensitatii energetice in economie si utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Planuri si programe la nivel international 

Carta de la Leipzig pentru orase europene durabile - document care promoveaza: folosirea mai 

frecventa a abordarilor integrate in dezvoltarea urbana; crearea si asigurarea unor spatii publice 

de buna calitate; modernizarea retelelor de Infrastructuri si cresterea eficientei energetice; 

acordarea unei atentii speciale pentru zonele defavorizate in contextul orasului ca un tot unitar; 

consolidarea economiei locale si a politicii locale legata de piata fortei de munca.  

Carta Municipiilor si oraselor europene pentru durabilitate (Carta Aalborg) prin care sunt 

promovate aspecte ce tin de strategiile locale pentru durabilitate, durabilitatea ca proces creator, 

de echilibrare la nivel local, economia urbana pentru durabilitate, modele de utilizare durabila a 

terenurilor, modele de mobilitate urbana durabila, responsabilitatea pentru clima globala, 

autonomia locala ca o conditie pentru dezvoltare, cetatenii ca factori principali si implicarea 

comunitatii, instrumente si metode de management urban pentru durabilitate. 
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Capitolul II – Informaţii privind ariile naturale protejate de interes comunitar posibil a fi 

afectate de implementarea planului 

II.1. - Date generale privind ariile naturale protejate de interes comunitar din zona vizată 

de dezvoltarea planului 

UAT Cisnădie se află în relație cu următoarele situri Natura 2000: SCI Frumoasa (ROSCI0085), 

SPA Frumoasa (ROSPA0043) și SCI Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu (ROSCI0132). 

Situl de importanță comunitară Frumoasa, administrat în prezent de către Consiliul Județean 

Alba în baza unui contract încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor pe o durată de 10 ani, are 

o suprafață de 137.359 ha și a fost desemnat în vederea conservării a 16 tipuri de habitate de 

interes comunitar, precum și a 26 de specii din fauna și flora de interes conservativ la nivel 

european. 

 

Figura nr. 2 – Relația intravilanelor vizate de actualizarea PUG Cisnădie cu SCI Frumoasa 
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Suprafața sitului de importanță comunitară Frumoasa se întinde pe teritoriul județelor Sibiu (60 

%), Alba (19 %), Vâlcea (19 %) și Hunedoara (2 %). 

În tabelul nr. 1 sunt prezentate tipurile de habitate de interes conservativ pentru care a fost 

desemnat situl de importanță comunitară Frumoasa, precum și ponderile estimate la nivelul 

sitului Natura 2000 și evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a 

manualului de completare a acestuia. 

Tabel nr. 1 - Lista tipurilor de habitate de interes comunitar  pentru care a fost desemnat SCI Frumoasa 

(ROSCI0085) şi evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 

privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire habitat % Reprez 
Supr. 

rel. 
Conserv Global 

1. 91E0* 

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

0,2 A B B B 

2. 6150 
Pajişti boreale şi alpine pe substrat 

silicios 
0,1 B C B B 

3. 4060 Tufărişuri alpine şi boreale 2 A C A A 

4. 4070* 
Tufărişuri cu Pinus mugo şi 

Rhododendron myrtifolium 
5 B C B B 

5. 4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix 1 A A A A 

6. 6230* 
Pajişti montane de Nardus bogate în 

specii pe substraturi silicioase 
0,01 B B B B 

7. 6520 Fâneţe montane 5 B C B B 

8. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 10 A B B B 

9. 91V0 
Păduri dacice de fag (Symphyto- 

Fagion) 
15 A B B B 

10. 9410 

Păduri acidofile de Picea abies din 

regiunea montana (Vaccinio – 

Piceetea) 

40 A B B B 

11. 6410 

Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, 

turboase sau argiloase (Molinion 

caeruleae) 

0,01 B C B B 

12. 8220 
Versanți stâncoși cu vegetație 

chasmofit fică pe roci silicioase 
0,001 B B B B 

13. 40A0* 
Tufărișuri subcontinentale peri-

panonice 
0,001 C C B B 

14. 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 0,5 C C B B 

15. 6430 

Comunități de lizieră cu ierburi înalte 

higrofilede la nivelul câmpiilor, până la 

cel montan și alpin 

1 B C B B 

16. 7110* Turbării active 1 B C B B 
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În tabelele nr. 2 și 3 sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat 

situl de importanță comunitară Frumoasa, precum și efectivele populaționale estimate și 

evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 

privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare 

a acestuia. 

Tabel nr. 2 - Lista speciilor enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE pentru care a fost desemnat 

SCI Frumoasa (ROSCI0085) şi evaluarea efectivelor populaţionale la nivelul sitului Natura 2000 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie 
Populaţie 

rezidentă 
Reproducere Iernat Pasaj 

Specii de mamifere enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1. 1361 Lynx lynx P P - - 

2. 1354 Ursus arctos C C - - 

3. 1352 Canis lupus P - - - 

4.  1355 Lutra lutra P - - - 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

5. 1193 Bombina variegata C - - - 

6. 1166 Triturus cristatus R - - - 

Specii de peşti enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

7. 1163 Cottus gobio P - - - 

8. 1138 Barbus meridionalis P - - - 

9. 4123 Eudontomyzon danfordi P - - - 

Specii de nevertebrate enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

10. 1060 Lycaena dispar P - - - 

11. 4039 Nymphalis vaualbum P? - - - 

12. 1088 Cerambyx cerdo P - - - 

13. 1087 Rosalia alpina R - - - 

14. 1085 Buprestis splendes V - - - 

15. 4024 Pseudogaurotina excelens P? - - - 

16. 1078 Callimorpha quadripunctaria R - - - 

17. 1065 Euphydryas aurinia P - - - 

18. 4046 Cordulegaster heros P - - - 

19. 1037 Ophiogomphus cecilia P - - - 

20. 4054 Pholidoptera transsylvanica P - - - 

Specii de plante enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

21. 4070 Campanula serrata RC - - - 

22. 4116 Tozzia carpathica R - - - 

23. 1381 Dicranum viride P - - - 

24. 1393 Drepanocladus vernicosus R - - - 

25. 1389 Meesia longiseta R - - - 

26. 1386 Buxbaumia viridis V - - - 
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Tabel nr. 3 - Lista speciilor enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE pentru care a fost desemnat 

SCI Frumoasa (ROSCI0085) și evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 

nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a 

acestuia 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie Sit. Pop. Conserv. Izolare Global 

Specii de mamifere enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1. 1361 Lynx lynx C B C B 

2. 1354 Ursus arctos C B C B 

3. 1352 Canis lupus B B C B 

4.  1355 Lutra lutra C B C B 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

5. 1193 Bombina variegata C A C A 

6. 1166 Triturus cristatus C B C B 

Specii de peşti enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

7. 1163 Cottus gobio C B C B 

8. 1138 Barbus meridionalis C B C B 

9. 4123 Eudontomyzon danfordi C B C B 

Specii de nevertebrate enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

10. 1060 Lycaena dispar C B C B 

11. 4039 Nymphalis vaualbum - - - - 

12. 1088 Cerambyx cerdo C B C B 

13. 1087 Rosalia alpina C B C B 

14. 1085 Buprestis splendes B B A B 

15. 4024 Pseudogaurotina excelens - - - - 

16. 1078 Callimorpha quadripunctaria B B C B 

17. 1065 Euphydryas aurinia B B C B 

18. 4046 Cordulegaster heros B B A B 

19. 1037 Ophiogomphus cecilia A A C A 

20. 4054 Pholidoptera transsylvanica C B A B 

Specii de plante enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

21. 4070 Campanula serrata C B C B 

22. 4116 Tozzia carpathica B B C B 

23. 1381 Dicranum viride B B C B 

24. 1393 Drepanocladus vernicosus C B C B 

25. 1389 Meesia longiseta A B C B 

26. 1386 Buxbaumia viridis C B C B 

 

Aria de protecţie specială avifaunistică Frumoasa, de asemenea administrată în prezent de 

către Consiliul Județean, are o suprafață de 130.980 ha și a fost desemnată în vederea conservării 

a 11 specii de păsări de interes comunitar. 

Suprafața ariei de protecţie specială avifaunistică Frumoasa se întinde pe teritoriul județelor 

Sibiu (62 %), Vâlcea (20 %) și Alba (18 %). 

 

 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 35 

 

 

 

Figura nr. 3 – Relația intravilanelor vizate de actualizarea PUG Cisnădie cu SPA Frumoasa 

 

În tabelele nr. 4 și 5 sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnată 

aria de protecție specială avifaunistică Frumoasa, precum și efectivele populaționale estimate și 

evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 

privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare 

a acestuia. 

 

 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 36 

 

Tabel nr. 4 - Lista speciilor de păsări sălbatice enumerate in anexa I a Drectivei Consiliului 2009/147/EC pentru 

care a fost desemnată SPA Frumoasa (ROSPA0043) şi evaluarea efectivelor populaţionale la nivelul sitului Natura 

2000 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie 
Populaţie 

rezidentă 
Cuibărit Iernat Pasaj 

1. A241  Picoides tridactylus  250-300 p  - - 

2. A104  Bonasa bonasia  500-600 p  - - 

3. A217  Glaucidium passerinum  80-100 p  - - 

4. A223  Aegolius funereus 300-350 p  - - 

5. A220 Strix uralensis  70-80 p  - - 

6. A224  Caprimulgus europaeus  50-60 p - - 

7. A236  Dryocopus martius 300-400 p  - - 

8 A239  Dendrocopos leucotos  150-230 p  - - 

9. A320  Ficedula parva   1200-2000 p - - 

10 A321  Ficedula albicollis  7000-12000 p - - 

11. A108  Tetrao urogallus 300-500 i  - - 

 

Tabel nr. 5 - Lista speciilor de păsări sălbatice enumerate in anexa I a Drectivei Consiliului 2009/147/EC pentru 

care a fost desemnată SPA Frumoasa (ROSPA0043) şi evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului 

şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a 

manualului de completare a acestuia 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie Sit. Pop. Conserv. Izolare Global 

1. A241  Picoides tridactylus  C B C B 

2. A104  Bonasa bonasia  B B C B 

3. A217  Glaucidium passerinum  B B C B 

4. A223  Aegolius funereus B B C B 

5. A220 Strix uralensis  C B C B 

6. A224  Caprimulgus europaeus C B C B 

7. A236  Dryocopus martius C B C B 

8 A239  Dendrocopos leucotos  C B C B 

9. A320  Ficedula parva  C B C B 

10 A321  Ficedula albicollis C B C B 

11. A108  Tetrao urogallus B B C B 

 

Situl de importanţă comunitară Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu este un sit în suprafaţă 

de 2.826 ha ce se întinde pe teritoriile administrative ale judeţelor Sibiu (66%), Brașov (25%) şi 

Vâlcea (9%). 

Situl Natura 2000 a fost propus pentru desemnare de către Coaliţia Natura 2000 a ONG-urilor de 

mediu din România. 

Din punct de vedere al calităţii şi importanţei SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu în cadrul 

reţelei ecologice europeneNatura 2000, conform formularului standard al sitului, zona este 

importanţă deosebită pentru conservarea moluştelor Unio crassus şi Chilostoma banaticum, 

precum şi a speciei de peşte Rhodeus sericeus amarus. 
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Figura nr. 4 – Relația intravilanelor vizate de actualizarea PUG Cisnădie 

cu SCI oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu  

Deşi aria reflectă efectele impactului antropic îndelungat, manifestat în deceniile 7 - 9 ale sec. 

XX, există încă unele zone umede care şi-au păstrat aspectul şi comunităţile remanente, 

fragmente ale structurilor originare. Numerose populaţii au fost izolate în aceste arii, relativ 

izolate, formand intr-un sens restrictiv metapopulatii si metacomunităţi. Deşi de dimensiuni mici, 

acestea reprezintă reale surse potenţiale de regenerare şi martori ai diversităţii specifice de 

odinioară, reprezentative pentru flora, fauna şi peisajul ardelenesc. 

Vulnerabilităţile identificate vizează construcţiile hidrotehnice care conduc la degradări şi 

pierderi de habitate acvatice naturale. Alte categorii de impact antropic la care aria naturală 

protejată este vulnerabilă constă în desecări (conduc la restrîngerea, degradarea şi chiar pierderea 
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zonelor umede), poluare, exploatări forestiere neajustate la un management conservativ al unor 

specii de interes comunitar, agricultură intesivă etc. 

În tabelul nr. 6 sunt prezentate tipurile de habitate de interes conservativ pentru care a fost 

desemnat situl de importanță comunitară Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, precum și 

ponderile estimate la nivelul sitului Natura 2000 și evaluarea criteriilor conform Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului 

Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia. 

Tabel nr. 6 - Lista tipurilor de habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat SCI Oltul Mijlociu – 

Cibin – Hârtibaciu (ROSCI0132), ponderea acestora la nivelul sitului Natura 2000 şi evaluarea criteriilor conform 

Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului 

Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire habitat % Reprez. 
Supr. 

Rel. 
Conserv Global 

1. 4060 Tufărișuri alpine și boreale 0,001 C C C C 

2. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 2 C C C C 

În tabelele nr. 7 și 8 sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat 

situl de importanță comunitară Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, precum și efectivele 

populaționale estimate și evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 

2000 şi a manualului de completare a acestuia. 

Tabel nr. 7 - Lista speciilor pentru care a fost desemnat SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu (ROSCI0132) şi 

evaluarea efectivelor populaţionale la nivelul sitului Natura 2000 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie 
Populaţie 

rezidentă 
Reproducere Iernat Pasaj 

Specii de mamifere enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1. 1355 Lutra lutra P - - - 

2. 1337 Castor fiber 40-60 i C C - 

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

3. 1166 Triturus cristatus P - - - 

4. 1220 Emys orbicularis P - - - 

Specii de peşti enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

5. 1134 Rhodeus sericeus amarus RC - - - 

6. 2522 Pelecus cultratus R - - - 

7. 1138 Barbus meridionalis C - - - 

8. 1149 Cobitis taenia C - - - 

9. 1146 Sabanejewia aurata C - - - 

10. 2511 Gobio kessleri P? - - - 

11. 1160 Zingel streber P? - - - 

12. 1159 Zingel zingel P? - - - 

13. 1130 Aspius aspius P - - - 

14. 1122 Gobio uranoscopus P - - P 

Specii de nevertebrate enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

15. 1032 Unio crassus P - - - 

16. 4057 Chilostoma banaticum C - - - 

17. 4056 Anisus vorticulus R - - - 

18. 1037 Ophogomphus cecilia P    
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Tabel nr. 8 - Lista speciilor din fauna sălbatică de interes conservativ la nivelul SCI Oltul Mijlociu – Cibin – 

Hârtibaciu (ROSCI0132) şi evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire specie Sit. Pop. Conserv. Izolare Global 

Specii de mamifere enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1. 1355 Lutra lutra     

2. 1337 Castor fiber     

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

3. 1166 Triturus cristatus     

4. 1220 Emys orbicularis     

Specii de peşti enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

5. 1134 Rhodeus sericeus amarus     

6. 2522 Pelecus cultratus     

7. 1138 Barbus meridionalis     

8. 1149 Cobitis taenia     

9. 1146 Sabanejewia aurata     

10. 2511 Gobio kessleri     

11. 1160 Zingel streber     

12. 1159 Zingel zingel     

13. 1130 Aspius aspius     

14. 1122 Gobio uranoscopus     

Specii de nevertebrate enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

15. 1032 Unio crassus     

16. 4057 Chilostoma banaticum     

17. 4056 Anisus vorticulus     

18. 1037 Ophogomphus cecilia     
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II.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de 

interes comunitar la nivelul trupurilor de intravilan situate în interiorul rețelei ecologice 

Natura 2000 

II. 2.1. Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de 

interes comunitar la nivelul SCI Frumoasa prezente în suprafețele de intravilan 

Lynx lynx (râs) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: râsul preferă liniştea oferită de masivele forestiere 

întinse, cu relief accidentat şi poieni intercalate. Culmile scurte şi abrupte îi permit observarea 

prăzii şi facilitează deplasarea în teren. Toate tipurile de vegetaţie forestieră care oferă 

posibilităţi de observare, pândă şi vânare a prăzii sunt preferate de către râs.  

Râşii sunt animale solitare, pe teritoriul unui mascul găsindu-se două sau trei femele cu pui, care 

stau împreună din primăvară şi până la sfârşitul toamnei. Anual, femela naşte 1-4 pui, care stau 

în vizuină în primele luni de viaţă. Atunci când puii sunt abandonaţi de femelă, la sfârşitul 

toamnei, de cele mai multe ori ei rămân împreună pe durata iernii. Teritoriile râşilor sunt apărate 

de intruşii de acelaşi sex iar mărimea teritoriului unui exemplar adult de râs este de cca. 40 - 55 

km². Prada principală a râsului este căpriorul, urmat de iepuri, exemplare tinere de cerb, capra 

neagră şi mai puţin mistreţul sau diferite alte specii de animale. Consumă, în general, doar părţi 

din prada ucisă, restul fiind consumat de alţi prădători sau de speciile necrofage. 

Deşi este considerată o specie care poate fi văzută destul de rar, râsul este un animal curios, care 

se apropie de aşezările omeneşti dar evită contactul cu omul. Datorită auzului foarte bine 

dezvoltat, râsul reuşeşte să evite întâlnirile directe cu omul, preferând liniştea oferită de pădure. 

Pagubele produse de râs sectorului zootehnic sunt neînsemnate, mai ales din cauza faptului că 

turmele de animale domestice (în special oi şi capre) sunt păzite de câini ciobăneşti. 

Râsul nu acceptă prezenţa în teritoriul său a indivizilor de acelaşi sex, fiind un prădător cu un 

spectru foarte larg, care include mai ales animale de aceeaşi talie sau de dimensiuni mai reduse 

decât el. Căpriorul este de departe specia pradă principală a râsului, iar pisica sălbatică este 

duşmanul direct al râsului în cadrul nişei ecologice respective, fiind eliminată din teren de către 

acesta. 

Distribuţie: arealul râsului se întinde pe întreaga suprafață a pădurii de taiga, din Scandinavia 

până în estul Siberiei, acoperind pădurea montană din Europa (odinioară răspândită în toata zona, 

acum limitată la Balcani și Carpati), Caucaz, Asia Mică, Kopet dag si estul Manciuriei, Kansu și 

sud-estul Tibetului, insula Sacalin și, probabil, Sardinia. 

În secolul XIX râsul a fost exterminat din multe zone europene. De exemplu, în Elveția acesta a 

dispărut ca urmare persecuției directe din partea omului și a sensibilității râsului față de 

distrugerea habitatului (defrișări). După anul 1971, râsul a fost reintrodus în Munții Jura și Alpi, 

iar până la mijlocul anilor 80 aceste populații s-au răspândit rapid, apoi au stagnat, deși nu 

fuseseră acoperite toate habitatele favorabile lor. 
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În Romania atinge cea mai mare densitate din intregul sau areal, fiind prezent de la 200 m la 

1.800 m altitudine, mai ales în zonele care oferă condiţii optime pentru căprior, principala specie 

pradă. La nivel naţional, râsul este semnalat pe cca. 42.000 km². 

Efective populaţionale: în ultimul secol, populaţia de râs din România a cunoscut o evoluţie 

ascendentă, de la cca. 150 de indivizi în perioada 1930-1940 la peste 1.000 de indivizi în prezent. 

În ultimul deceniu, această evoluţie ascendentă s-a atenuat, populaţia fiind stabilă, mărimea ei 

fiind estimată la cca. 1.100 – 1.300 de indivizi. Datorită influenţei negative a activităţilor umane, 

experții consideră că tendinţa actuală de evoluţie este descendentă. 

Populaţia de râşi din România este estimată anual de către autorităţi. Există tendinţe de 

supraestimare a populaţiei de râs (estimările oficiale sunt de cca. 1.800 de indivizi), atât datorită 

lipsei informaţiilor privind ecologia speciei cât şi a modului de realizare a acestor estimări. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Ursus arctos (urs brun) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: ursul brun este un animal tipic al pădurilor montane 

întinse şi liniştite din cuprinsul arcului carpatic, preferând amestecurile de răşinoase şi foioase, 

bogate în specii arbustive şi vegetaţie erbacee. Fiind un animal omnivor de talie mare, ursul are 

nevoie de o bază trofică diversă şi abundentă, preferând habitate în care se găsesc specii de fag, 

gorun, stejar, precum şi scoruş sau diverşi arbuşti şi specii erbacee, cu bulbi şi rizomi.  

În teritoriul său, ursul are nevoie de zone cu stâncării, pentru bârloagele din perioada de iarnă. 

Dacă asemenea zone nu există în teritoriul său, ursul îşi amenajează bârloagele sub arbori 

doborâţi, rădăcini sau cioate. 

Ursul este un animal nocturn, dar, în zonele unde nu este deranjat, el este activ şi în timpul zilei. 

În perioada de toamnă, el face deplasări lungi până în zonele de foioase, în special în făgete şi 

gorunete, dar şi în zonele cu pomi fructiferi.  

Este un animal solitar, doar în perioada de împerechere (mai-iunie) putând fi observaţi masculii 

şi femelele împreună. După o perioadă de gestaţie de 7-8 luni, din care există o perioadă latentă 

de 4-5 luni, ursoaica dă naştere, într-un bârlog, la 2-3 pui care au dimensiuni reduse (20-25 cm şi 

o greutate de până la 500g). Aceste dimensiuni reduse ale puilor sunt o adaptare la faptul că puii 

se nasc în perioada de iarnă iar ursoaica îi hrăneşte din rezervele de grăsime acumulate toamna. 

Puii rămân împreună cu ursoaica până la vârsta de 1,5-2 ani, aceştia fiind protejaţi cu atenţie de 

către mama lor. Maturitatea sexuală este atinsă la 3 ani în cazul femelelor şi la 4 ani în cazul 

masculilor, longevitatea urşilor fiind de 15-25 de ani.  

Ursoaica cu pui evită contactul cu alţi urşi, în special cu masculii, deoarece aceştia pot adesea 

ucide puii pentru a determina ursoaica să intre mai devreme în călduri. Urşii maturi au un 
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teritoriu de mărime variabilă (10 – 100 km²), această variaţie depinzând mult de calitatea 

habitatului (adăpost, linişte şi hrană). 

Ursul evită contactul cu omul, dar fiind un animal oportunist, el foloseşte toate mijloacele 

disponibile pentru a se hrăni. În acest context, el poate intra în conflict cu omul în diferite situaţii 

ca de exemplu: prădarea asupra animalelor domestice, distrugerea culturilor agricole şi a pomilor 

fructiferi, hrănirea cu deşeuri menajere aflate în apropierea pădurii, etc. 

Distribuţie: ursul brun se intâlneste cu anumite subspecii în Europa, America de Nord și Asia, 

fiind specia cu arealul cel mai extins dintre Ursidae. Ursul brun popula întreaga Europa, însă în 

ultimele secole a dispărut din majoritatea regiunilor. Printre cauzele dispariției ursului brun se 

numară cresterea numerică a populației umane, fragmentarea habitatelor, dezvoltarea agriculturii 

și vânătoarea excesivă. 

Efective populaţionale: în prezent, efectivele europene se ridică la circa 14.000 de indivizi, 

exceptând Rusia, având habitatele pe o suprafață de peste 800.000 km². În România efectivele de 

urs brun se ridicau la circa 5.600 de indivizi, reprezentând 40% din efectivele europene (Mertens 

si Ionescu, 2000). Acest efectiv depășeste ușor optimul ecologic calculat de autoritatile 

cinegetice, care este de 4.800 de indivizi. Urșii se întâlnesc în zonele de munte (93% din 

populație) și deal (7% din populație), în România densitatea medie fiind de 8 urși/100 km². 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Canis lupus (lup) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: lupul este un animal care trăieşte în păduri relativ 

întinse, în zonele de deal şi munte, neavând cerinţe specifice pentru anumite habitate forestiere. 

În acest context, lupul preferă zonele care îi oferă o bază trofică abundentă, constituită atât din 

animale sălbatice cât şi domestice. Este prezent în toate ecosistemele forestiere de deal şi de 

munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în trupurile mari ale pădurilor de câmpie, precum şi 

în Delta Dunării. Utilizează zone largi de cca. 100 km², în cuprinsul cărora se pot găsi atât păduri 

cât şi pajişti sau fâneţe. 

Lupii sunt animale sociabile, trăind în haite constituite din 4-6 indivizi adulți. Mărimea haitei 

variază în funcţie de hrana existentă, mărimea prăzii, tipul de habitat şi anotimp. Haita este 

condusă de perechea alfa, alcătuită din masculul şi femela dominantă, care sunt singurii care se 

reproduc. Sezonul de împerechere este în ianuarie-februarie, iar după o perioadă de gestaţie de 

60-65 de zile, femela dă naştere la 4-7 pui care sunt crescuţi atât de femelă cât şi de mascul, 

ajutaţi de întreaga haită. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, lupoaica intrând 

anual în călduri. Longevitatea este de 12-15 ani, majoritatea exemplarelor nedepăşind vârsta de 

10 ani. 
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Culcuşul este amplasat în zone liniştite, de obicei sub rădăcina unui arbore doborât, scorburi, 

adâncituri de teren, localizate în apropierea unor surse de apă şi, de preferinţă, pe expoziţii 

însorite. 

Teritoriul unei haite este destul de întins, variind de la 50 km² la 150 km², limitele teritoriului 

fiind marcate prin vectori odorizanţi şi fiind, în general, respectat de celelalte haite învecinate. În 

acest teritoriu pot exista şi exemplare solitare foarte tinere sau bătrâne. 

Comunicarea între indivizi se realizează prin urlet, care se poate auzi de la distanţe apreciabile. 

Lupul are o viaţă socială complexă, în cadrul fiecărei haite existând o ierarhizare strictă.  

Dintre simţuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz şi de văz. Astfel, lupul este un 

animal foarte precaut, care evită contactul cu omul, adaptându-se uşor diferitelor condiţii din 

teren. 

Este un prădător cu spectru larg, care include atât mamifere mici şi insecte dar şi mamifere de 

talie mare, consumând în acelaşi timp şi cadavrele prăzilor ucise de alte specii. În acest context, 

trebuie subliniat rolul de selecţie pe care îl exercită lupul în ecosistemele forestiere, în general, 

prada sa predilectă fiind constituită din exemplare slăbite, bolnave, bătrâne sau neexperimentate, 

care pot fi ucise mai uşor, cu un consum energetic mult redus.  

Interacţiunile cu activităţile umane constau din prădarea asupra turmelor de animale domestice şi 

competiţia cu vânătorii pentru speciile de ierbivore. 

Distribuţie: din cauza distrugerii habitatelor, schimbarilor de mediu, persecuției de către oameni 

și a altor bariere de creștere a populației, lupii cenușii se mai întâlnesc acum doar în câteva arii 

din Statele Unite, Alaska, Canada, Europa și Asia, specia fiind redusă la doar câteva populații 

izolate, cu un număr mic de indivizi. Ca rezultat al toleranței umane manifestată în ultima 

perioada de timp, a reintroducerii și repopulării naturale, lupul cenușiu a început să-și refacă 

efectivele în unele părți ale Statelor Unite ale Americii și Europa, unde odinioară fuseseră 

exterminați.  

Efective populaţionale: nivelul minim al populaţiei la nivel național (cca. 1.500 de indivizi) a 

fost atins în perioada 1960 – 1970, atunci când a existat o campanie puternică de combatere a 

lupului. A urmat apoi o creştere a populaţiei, iar acum populaţia de lupi din România are o 

evoluţie stabilă, cu o uşoară tendinţă de descreştere, fiind estimată la cca. 2.000 – 2.500 de 

indivizi. Efectivele oficiale sunt considerate ca fiind supraestimate (cca. 4.000 de indivizi), fapt 

care se datorează tendinţei de înregistrare dublă sau multiplă a lupilor localizaţi în zone 

învecinate. 

În ultimii ani în România, lupul a reușit să-și refacă populațiile, având o rata medie de creștere de 

circa 0,5 %. Aceasta rată de creștere este neconcludentă, deoarece stabilitatea populației nu a fost 

înca apreciată. 

Odată cu dezvoltarea activităţilor umane în natură şi fragmentarea habitatelor lupului, această 

specie va cunoaşte un regres populaţional semnificativ. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 
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Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Lutra lutra (vidră) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: vidra trăieşte pe malurile apelor curgătoare şi 

stătătoare, prezenţa ei fiind un indicator al apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare. Nu are 

preferinţe pentru anumite tipuri de habitat, trăind pe malurile apelor puţin poluate, în imediata 

vecinătate a luciului de apă. 

Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie, iar după o perioadă de gestaţie de 60-65 

de zile, femela dă naştere, într-o galerie amplasată pe malul apelor, la 1-4 pui care rămân 

împreună cu mama lor timp de un an de zile. Masculul nu ia parte la creşterea puilor, fiind 

alungat de femelă cu câteva zile înainte de naşterea puilor. Teritoriul unui exemplar adult 

variază, în funcţie de abundenţa hranei, de la 2-3 km până la 10-15 km mal de apă, la extremităţi 

teritoriile învecinate fiind suprapuse. 

Hrana constă, în principal, din peşte dar vidra poate consuma amfibieni, insecte, păsări şi 

mamifere mici. În general, vidra nu este tolerată de om în zona crescătoriilor de peşte, unde 

poate produce pagube. 

Distribuţie: Lutra lutra prezintă cel mai larg areal dintre toate speciile aparținând subfamiliei 

Lutrinae. Vidra este prezentă în întraga Eurasie sub latitudinea cercului arctic, din Irlanda până în 

Kamchatka, și ajunge până în sudul Africii de nord, Sri Lanka și Indonesia. 

Efective populaţionale: Populaţia actuală la nivel național este estimată la 2.200-2.600 de 

exemplare. Începând cu jumătatea secolului trecut, datorită vânării şi braconajului, precum şi 

creşterii gradului de poluare a apelor, populaţia de vidră a cunoscut un regres accentuat. În 

ultimii ani, populaţia are o tendinţă de stabilizare şi chiar de creştere uşoară. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Bombina variegata (izvoraș de baltă cu burta galbenă, buhai de baltă cu burta galbenă) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: izvorașul de baltă cu burtă galbenă ocupă orice ochi 

de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce 

conţin sub un litru de apă, spre deosebire de specia Bombina bombina, care preferă bălţile mai 

mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Specia poate fi întâlnită aproape pretutindeni unde 

găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2.000 m altitudine. 

Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă 

şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici. 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 45 

 

Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouăle se depun în grămezi mici sau izolat, fixate 

de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistentă la condiţii dificile de mediu şi longevivă, iar 

secreţia toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea 

aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza 

aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. 

Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii 

de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de 

drumuri etc.) unde se formează bălţi temporare. 

Distribuţie: specia este răspândită în vestul şi centrul Europei cu excepţia peninsulei Iberice, 

Marii Britanii şi Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul 

Ucrainei, România, Bulgaria şi Grecia. În România este prezentă pretutindeni în zonele de deal şi 

munte. 

Efective populaţionale: este una din cele mai abundente specii de amfibieni, deoarece 

beneficiază de orice ochi de apă disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizează printr-

o longevitate ridicată şi toleranţă sporită la o varietate mare de impacte antropice. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Triturus cristatus (triton cu creastă) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: tritonul cu creastă este cea mai mare specie de triton 

din România. Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu 

vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, 

piscine). În perioada de viaţă terestră preferă pajiştile umede. Datorită dimensiunilor mari nu se 

reproduce în bălţi temporare mici. Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai ales dacă există vegetaţie 

acvatică în care să se poată ascunde. 

Reproducerea are loc în martie iar adulţii pot rămâne în apă până în mai-iunie. Fecundarea este 

internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade sexuale complexe, fără 

amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase ouă (peste 100), multe nu se dezvoltă 

datorită unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4 mm, de culoare albă. 

Este o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu mormoloci cât şi cu tritoni mai mici sau 

larve. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplasează 

repede, atât în mediul acvatic cât şi în cel terestru. 

Distribuţie: tritonul cu creastă este răspândit în mare parte din Europa centrală şi de nord, din 

nordul Franţei şi Marea Britanie până în munţii Urali. In nord, în Scandinavia, ajunge până la 

paralela 65. Lipseşte din peninsula Iberică, Italia şi, începând, cu Austria, nu este prezent la sud 

de Dunăre. În România este răspândit aproape pretutindeni. Lipseşte din Dobrogea şi lunca 

Dunării, unde este înlocuit de specia Triturus dobrogicus. Arealul speciei este cuprins de 

asemnenea în intervalul altitudinal de 100-1.000 m. 
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Efective populaţionale: Populaţiile sunt într-un declin accentuat pretutindeni în Europa, în 

special datorită distrugerii habitatelor și introducerii de peşti. Nu există studii populaţionale la 

nivel național, iar la nivel european există foarte puține. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Cottus gobio (zglăvoacă) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: zglăvoaca trăieşte exclusiv în apele de munte, reci și 

bine oxigenate, în general în râuri şi pârâuri și rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu 

apă mai puţin adâncă şi relativ înceată, adesea spre mal sau în braţele laterale. Este un peşte puţin 

mobil, strict sedentar, nu întreprinde migraţii. Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre şi 

puiet de peşte. 

Perioada de reproducere este în martie-aprilie. Masculii sapă un adăpost pentru depunerea icrelor 

sub stânci bine fixate în albie. Femela depune 400 de icre sau chiar mai multe. Masculii păzesc 

ponta până la eclozare. După 20-30 de zile, în funcție de temperatura apeiu, alevinii eclozează. 

Aceștia sunt la început semipelagici.  

Distribuţie: zglăvoaca este o specie nativă în: Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, 

Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Lichtenstein, 

Macedonia, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Suedia, Elveția și Ucraina. 

Cottus gobio are o răspândire largă în apele de munte ale României, sectorul său fiind însă unul 

bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepţia râurilor afectate 

antropic arealul acestei specii nu a cunoscut modificări substanţiale în ultimii zeci de ani. 

Efective populaţionale: Nu există studii populaționale pe regiuni întinse astfel încât să fie 

posibilă o aproximare statistică relevantă a dimensiunilor populațiilor acestei specii. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Barbus meridionalis (mreană vânătă, moioagă) 
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Aspecte privind ecologia și etologia speciei: mreana vânătă este o specie de pește bentopelagică, 

reofilă și sedentară ce habitează exclusiv în râurile şi pâraiele din regiunea de montană şi partea 

superioară a regiunii colinare, în aval de zona păstrăvului, la altitudini cuprinse între 400 și 200 

m. În majoritatea râurilor care izvorăsc din zone de podiş sau deal lipseşte chiar din cursul lor 

superior, care poate fi rapid. Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi unele pâraie mai 

nămoloase, care vara se încalzesc puternic, însă doar la munte (Bănărescu, 1964). Specia 

prezintă preferinţă mai ales pentru porţiunile cu apă rece, bine oxigenate, fără cascade, cu un 

curent puternic şi fund pietros. 

Fiind o specie sedentară se reproduce, se  hrănește și iernează în același loc. Mreana vânătă se 

întâlnește și în zona scobarului (Chondrostoma nasus), unde oscilațiile termice sezoniere sunt 

mai mari față de zona mrenei vânăte și a lipanului (dispusă în amonte față de zona scobarului), 

iar conținutul de oxigen este moderat. 

Mreana vânătă se hrăneşte în primul rand cu nevertebrate acvatice bentonice (efemeroptere, 

trichoptere, gamaride, ologichete, etc.). Acest regim alimentar poate fi completat cu alge, resturi 

vegetale și icre. Indivizii adulți se pot hrăni și cu puiet de pește. Indivizii nu se hrănesc în 

perioada de reproducere și în timpul iernii. 

Reproducerea are loc primavăra, prelungindu-se uneori până spre sfârşitul verii (debutează în 

luna mai și se încheie în luna august). Icrele, de culoare galbenă, sunt depuse, între 1.000-1.500, 

în zona malurilor cu substrat pietros și nisipos. Dezvoltarea embrionară durează 10 – 14 zile 

(Kaszoni, 1981). 

Distribuţie: mreana vânătă are o distributie relativ largă, dar ușor fragmentată. Conform 

informațiilor furnizate de IUCN (www.iucnredlist.org) specia este nativă la nivelul Franței 

(partea sudică a bazinului râului Rhone și câteva cursuri ce se varsă în Marea Mediteraneană) și 

Spaniei (câteva cursuri din nordul Cataloniei ce se varsă în Marea Mediteraneană).  

Arealul european este discontinuu, specia fiind prezentă în Franța, Spania, România, Ucraina și 

Polonia. În România este răspândită cu precădere în cursul de munte și colinar (rar în zona de 

șes) al tuturor râurilor care izvorăsc la munte din sudul Banatului, Ardeal, Muntenia și Moldova. 

Singura hartă de repartiție disponibilă a speciei datează din anul 1964. 

Pe teritoriul național specia are un areal extins și în continuă extindere in ultimii zeci de ani. Pe 

acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută.  

Efective populaţionale: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului Natura 

2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Relevanţa sitului pentru specie: nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul 

sitului de importanță comunitară Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua 

relevanța sitului de interes comunitar pentru conservarea speciei. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

http://www.iucnredlist.org/
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imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Eudontomyzon danfordi (chișcar) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: chișcarul trăieşte în râuri de munte, în zona 

păstrăvului şi cea lipanului şi moioagei, mai rar în aval. Frecvenţa sa în diverse râuri şi chiar în 

diversele porţiuni ale aceluiaşi râu este inegală, depinzând probabil de prezenţa şi abundenţa 

porţiunilor cu apă înceată şi cu mâl în care se dezvoltă larvele şi de abundenţa hranei. Chişcarul 

poate fi întâlnit în mod frecvent în lacurile de baraj ale hidrocentralelor mici și în iazurile 

morilor. Larvele trăiesc îngropate în mâl, mai ales în mâlul amestecat cu nisip sau cu rumeguş de 

lemn. Adâncimea la care se îngroapă larvele este de 10 - 40 cm. Ziua, indivizii mențin capul şi 

regiunea branhială afară. Noaptea, indivizii ies în întregime afară pentru a vâna. Hrana larvelor 

constă mai ales din microfloră, microfaună şi detritus. Adulţii se hrănesc cu peşti (se fixează cu 

ventuza pe pradă, pe care o perforează cu ajutorul plăcilor orale şi linguale, după care atacă 

musculatura). Datorită văzului slab, se orientează mai ales cu ajutorul mirosului. De obicei, pe 

acelaşi peşte, după ce a fost atacat de un chişcar, se fixează şi alţii. Când nu sunt fixaţi de pradă, 

chişcarii stau de obicei pe fundul apei, sub pietre sau fixaţi cu ventuzele de pietre. Iarna indivizii 

nu se hrănesc, iar adulţii nu trăiesc mai mult de două veri. Reproducerea are loc în perioada mai-

iunie. 

Distribuţie: răspândirea generală a chișcarului cuprinde Tisa superioară și afluenții ei din 

Slovacia, Ucraina, Ungaria și România. 

Eudontomyzon danfordi are o răspândire relativ largă în apele de munte ale României, sectorul 

său fiind însă unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepţia 

râurilor afectate antropic, arealul acestei specii nu a cunoscut modificări majore în ultimii zeci de 

ani. Răspândirea speciei la nivel național cuprinde bazinul Tisa (în porțiunea de frontieră, Vișeu 

și afluenții), bazinul Someș (Someșul Mare și afluenții, Someșul Mic și afluenții, Someșul Cald, 

Someșul), bazinul Crișurilor (Crișul Repede și afluenții, Crișul Negru și afluenții), bazinul Mureș 

(afluenți ai Arieșului, Târnava Mare, Sebeș, Cerna) și bazinul Timiș (Timiș). 

Efective populaţionale: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului Natura 

2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Relevanţa sitului pentru specie: în perimetrul SCI Frumoasa literatura de specialitate dă prezentă 

specia pe cursul râului Sebeș. În prezent nu există date privind prezența speciei pe afluenți ai 

Sebeșului. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța sitului de interes comunitar 

pentru conservarea speciei. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 
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Lycaena dispar (fluturaș purpuriu) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: în România habitatele preferate sunt păduri de stejar 

înmlaştinite sau umede, bogate în Polygonum bistorta, baza trofică larvară a speciei. În Europa 

fluturele poate fi întâlnit şi în terenuri mlăstinoase de la marginea lacurilor, râurilor si canalelor. 

Plantele gazda pentru larva sunt: Rumex hydrolapathum, R. crispus, R. aquaticus. În Grecia se 

ştie ca larvele din prima ponta intra în diapauză în iunie, rămânând inactive până în primavara 

următoare. 

În România specia este prezentă prin subspecia rutila (Werneburg, 1864). Această subspecie a 

fost înregistrată în toate regiunile istorice ale României (Rákosy & al. 2003) fiind citată din 

multe localităţi. 

În majoritatea locurilor unde se întâlneşte are două perioade de zbor, în mai/ iunie şi în august. În 

schimb are o singură perioadă de zbor în regiunile reci, nordice şi s-a raportat a treia pontă în 

unele localităţi din sudul Europei. 

Distribuţie: arealul speciei cuprinde Europa și nordul Turciei. Este foarte locală în colonii larg 

dispersate în Franta, nordul Italiei,Germania, Romania, Lituania, sudul Finlandei, Polonia, 

nordul şi centrul Greciei, partea europeană a Turciei. 

Efective populaţionale: pe plan național sunt prezente numeroase colonii şi populaţii cu număr 

mare de indivizi. Datorită drenării zonelor umede, unele populaţii şi colonii au dispărut sau se 

află în pragul dispariţiei (Banat, Muntenia). Populaţii viguroase se păstrează încă în Delta 

Dunării, Transilvania şi Banat. Numărul indivizilor dintr-o populaţie variind între 100 şi 1.000 

indivizi. Desigur există şi populaţii cu număr mult mai redus de indivizi. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Nymphalis vaualbum (fluture țestos) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: lepidopter critic periclitată, Nymphalis vaualbum 

habitează în liziere de pădure din regiunea colinară, plantații extensive cu pomi fructiferi și 

tufărișuri. Zboară o dată pe an, în lunile iunie/iulie şi este specie migratoare. Indivizii care 

hibernează apar prin martie/aprilie. Plantele gazdă pentru larvă sunt Salix sp., Populus sp., Ulmus 

sp, Betulus sp. Când sunt mici, larvele trăiesc în ţesături de mătase. 

Distribuţie: Nymphalis vaualbum prezintă o răspândire în estul Europei, Turcia, centrul Asiei, 

nord - stul Chinei, Coreea, Japonia, Ssudul Canadei şi nordul SUA. 
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A fost citată în sudul Finlandei, statele Baltice, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, estul Austriei, 

Ungaria, România, V Balcanilor (ultima dată fiind raportată în 1972 în Bosnia-Herţegovina) şi 

Bulgaria (o singură dată, în 1942). Este dificil de stabilit care sunt diferenţele între populaţiile 

permanente, cele migratoare şi coloniile temporare stabilite prin migraţie (cele de la limita V, N 

şi S Europei sunt prin migraţie). 

Nu există studii sau observații recente ale speciei în România. Ultima dată specia a fost 

menționată în 1968 la Solca, județul Suceava. 

Efective populaţionale: imposibil de estimat. 

Relevanţa sitului pentru specie: efectiv neevaluat în formularul standard al sitului Natura 2000 în 

raport cu efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Considerăm relavența sitului ca fiind în realitate foarte probabil nesemnificativă, 

având în vedere ponderea extrem de scăzută a habitatelor specifice. Fără studii de actualitate nu 

se poate evalua relevanța reala a sitului de interes comunitar pentru conservarea speciei la nivel 

național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Cerambyx cerdo (croitor mare) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: croitorul mare al stejarului este o specie de 

coleopter cu activitatea adulților nocturnă și crepusculară. Habitatele corespunzătoare ecologiei 

speciei sunt pădurile bătrâne de stejar sau gorun. Preferă arborii bătrâni, izolați în luminişuri sau 

la marginea pădurii, mai ales cei parţial atacaţi de alţi dăunători. Larva se dezvoltă în trunchiul 

stejarilor timp de 2-3 ani (în funcţie de condiţiile de mediu). Specia se dezvolta în lemnul 

stejarului, castanului, fagului, nucului, ulmului, frasinului. Femela depune ouale cate 2-3 în 

crăpăturile sau rănile scoarței. După circa 14 zile apare larva, care inițial se hrănește cu scoarță, 

iar mai apoi pătrunde în lemn. Perioada de dezvoltare (de la ou până la adult) durează de regula 3 

ani, însă uneori se poate prelungi până la 5 ani. Adulţii zboară în perioada mai-iulie. Ziua, adulții 

se ascund în coroanele arborilor, și în scorburi. Acțiunea de conservare a speciei necesită 

menţinerea în fond forestier a stejarilor bătrâni, atacaţi sau parţial uscaţi și diminuarea până la 

eliminare a utilizării insecticidelor în păduri. 

Distribuţie: arealul croitorului mare al stejarului cuprinde Europa (Belorusia, Italia, Franta, 

Grecia, Romania, Spania, Ucraina, etc.), Crimeea, Caucaz, Transcaucazia, Asia Mica, Siria, Iran, 

Turcia de Nord-Est, Sicilia și Africa de Nord. 

Efective populaţionale: croitorul mare al stejarului se află în declin populaţional, supravieţuind în 

“insule” mai mult sau mai puţin izolate, cuprinse în arealul iniţial. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 
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Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Rosalia alpina (croitorul fagului) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie de coleopter nocturnă ce habitează în 

pădurile bătrâne de fag. Preferă arborii bătrâni, izolati în luminişuri sau la marginea pădurii, mai 

ales cei parţial atacaţi de alţi dăunători. Perioada de dezvoltare (de la ou până la adult) dureaza 

circa 2-3 ani. Femela depune ouale în crăpăturile sau rănile scoartei. Larvele se dezvoltă în mod 

special în trunchiul fagilor, dar și în alte esențe ca salcie, carpen, stejar, gorun, arin şi măr. 

Adulţii zboară în perioada mai-iulie. Se găsesc pe trunchiurile şi ramurile groase ale plantei 

gazdă, sau pe inflorescenţe, în special umbelifere unde se hrănesc cu polen. 

Distribuţie: arealul speciei cuprinde Europa Centrală și Meridională, Caucazul, Transcaucazia, 

Crimeea, Turcia de Nord-Est, Siria și Israel. Lipseşte în Marea Britanie şi ţările nordice. 

Efective populaţionale: specia se află în declin populaţional, supravieţuind în “insule” mai mult 

sau mai puţin isolate, cuprinse în arealul iniţial. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului 

Natura 2000 la cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Buprestis splendens (gândacul curcubeu al pinului) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: acest coleopter este un relict glaciar ce habitează în 

păduri de pin de tip mediteranean sau submediteranean. Specie diurnă. Larva se dezvoltă în lemn 

de pin negru sau larice. Arborii corespunzători din punct de vedere ecologic sunt cei uscaţi sau 

aproape uscaţi. În condiţii neprielnice, durata de dezvoltare poate să fie până la 20 de ani (Bílý 

2002). În mod normal, dezvoltarea durează 3-5 ani.  

Distribuţie: Europa şi Rusia, dar cu populaţii insulare. La noi specia a fost citată în Munţii Cibin, 

fără date suplimentare, de către Petri (1912) și este cunoscută ca prezentă la Băile Herculane 

(Mt. Domogled), la altitudini cuprinse între 500 și 600 m. 
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Efective populaţionale: după Ruicanescu A., la nivel național gândacul curcubeu al pinului apare 

sporadic doar în zona Domogled. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Având în vedere că în perimetrul sitului există doar o singură citare foarte veche (Petri, 1912, 

Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Sieb. Ver. Fur 

Naturwis. Hermannstadt), având în vedere lipsa habitatelor caracteristice speciei în perimetrul 

SCI Frumoasa și ținând cont de faptul că specialiștii entomologi indică prezența speciei la nivel 

național doar în zona Domogled, este foarte probabil ca specia să nu existe la nivelul SCI 

Frumoasa. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Pseudogaurotina excellens 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: coleopter cerambicid, monofag, rar, se dezvolta în 

rădăcini de Lonicera nigra. Semnalată numai în zona montană, din etajul padurilor de amestec de 

fag și conifere până în zona etajului pădurilor de conifere. Preferă locurile deschise (poieni, 

pajiști la marginea pădurilor sau a vailor). Adulții zboară în perioada iunie – iulie. 

Stadiul de imago poate fi monitorizat prin observații directe (pe flori de umbelifere, compozite) 

sau prin monitorizarea capturilor la capcane luminoase. Asigurarea stabilității populațiilor în 

habitatele unde au fost identificate se poate realiza prin identificarea și protejarea populațiilor 

plantei gazdă (Lonicera nigra). 

Distribuţie: specia este endemică și foarte rară în zona Carpaţilor, în Slovacia, Polonia, Ungaria, 

România și Ucraina. 

Efective populaţionale: specie foarte rară cu efective aproape imposibil de estimat. Nu există 

date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară Frumoasa. 

Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes comunitar pentru 

conservarea speciei la nivel național. 

Relevanţa sitului pentru specie: efectiv neevaluat în formularul standard al sitului Natura 2000 în 

raport cu efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 
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Callimorpha quadripunctaria (fluture vărgat) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie monogoneutică nocturnă, cu activitate 

diurnă, iernează în stadiul de larvă. Se hrăneşte frecvent pe flori de Eupatorium canabinum, dar 

şi pe flori de Rubus sp., Oreganum vulgare, sau pe diverse specii de Menta. Perioada de zbor 

începe cu sfârşitul lui iunie şi durează până în august. Larvele se împupează la suprafaţa solului. 

Preferă habitatele nu foarte uscate, umbroase dar calde, de obicei margini de pădure bogate în 

vegetaţie, luminişuri de pădure, margini de drumuri forestiere, margini de pâraie şi chiar lacuri. 

Distribuţie: specia este larg răspândită în Europa, din Peninsula Iberică peste întraga Europa 

Centrală şi de Est până în zona temperată a Rusiei. În nord ajunge până în Scandinavia, iar în sud 

până în regiunea mediteraneană şi vestul Asiei 

În Romania este prezentă din zona de câmpie până în etajul montan, fiind frecventă în zona 

colinar-submontană. 

Efective populaţionale: în România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii 

populaţiilor la nivel naţional. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Euphydryas aurinia (fluturaș auriu) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: lepidopter ce se întâlneşte în habitate diverse: locuri 

umede sau uscate, înflorite sau ierboase; luminişuri sau margini de păduri de foioase sau de 

conifere, pe substrat calcaros sau acid. Specia poate fi observată pe terenuri mlaştinoase sau 

buruienoase și în locuri protejate pe pante muntoase expuse. 

Perioada de zbor este aprilie – iulie, funcție de altitudine. Ouăle sunt depuse în grămezi pe partea 

inferioară a frunzelor. Larvele se hrănesc şi hibernează în ţesătura de mătase. Plantele gazdă 

pentru larvă sunt: Succisa pratensis (în nordul și centrul Europei), Scabiosa columbaria și S. 

ochroleuca (în nord-vestul Greciei), Lonicera periclymenum, L. implexa, Gentiana lutea (în 

Suedia), Digitalis sp. (în Slovenia) şi a fost raportată şi pe Plantago sp. Larvele se remarcă 

printr-un comportamen gregar. Ele ţes o pânză comună într-o zonă cu hrană abundentă. Coloritul 

negru şi comportamentul gregar le permite să ridice temperatura corpului până la aproximativ 35 

°C, temperatură la care pot realiza digestia hranei chiar dacă se găsesc în locuri umede şi reci. 

Distribuţie: specia prezintă un area ce cuprinde Maroc, Algeria, Europa, Turcia, Asia temperată 

şi Coreea. De la Pirinei, prin aproape toată Europa, inclusiv Marea Britanie, până la 62°N în 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 54 

 

Fennoscandia, incluzând Olanda şi Gotland. Lipseşte din centrul şi sudul Greciei, insulele 

Mediteraneene şi Peninsula Italică, excepţie făcând Monti Aurunci şi Monti del Matese (Tolman 

1997). 

Efective populaţionale: la nivel național specia este reprezentată prin populații de dimensiuni 

mici, izolate în Transilvania și Banat. În general numărul indivizilor unei populații nu depășește 

200-300 indivizi, deseori mult mai puțin. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Cordulegaster heros 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie de odonată, este întâlnită în apropierea 

pâraielor montane, la altitudini medii. Adulții acestei specii se întâlnesc de la sfărșitul lunii iunie 

până la începutul lunii august . Specie cu răspândire sud-europeană. Atât adulții cât și larvele 

sunt prădătoare. Ca larve, se hrănesc cu larve de insecte acvatice, alevini, etc., iar ca adulti 

vânează mai ales diptere și himenoptere. 

Femelele din genul Cordulegaster depun ouăle pe tulpinile din vegetația din apropierea apelor 

(ovipoziție exofitică). Dezvoltarea larvară durează în general un an sau doi în funcție de 

temperatură și de altitudine. Indivizii iernează în stadiu de larvă, larva intrând în diapauză pe 

perioada iernii. 

Distribuţie: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croatia, Grecia, Ungaria, Italia, 

Macedonia, Montenegru, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Prezență incertă în ucraina și 

Moldova. 

Efective populaţionale: specie relativ comună, prezentă mai mult în populații restrânse decât 

largi. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 55 

 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Ophiogomphus cecilia 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: libelulă diurnă ce poate fi întâlnită cu predilecție pe 

lângă ape. Larvele trăiesc în ape curgătoare curate, cu maluri acoperite cu vegetaţie abundentă, în 

zonele cu substrat nisipos, preferă nisipul grosier şi apele cu adâncime mică și viteză redusă. 

Dezvoltarea larvară durează 3 - 4 ani, iar în cazuri particulare 2 ani. Adulţii zboară în perioada 

mai - august. Eclozarea are loc în râu la adâncimi cuprinse între 3 şi 30 cm. Specia necesită 

conservarea faciesului natural al râurilor şi a vegetaţiei ripariene. Rectificarea malurilor, 

canalizarea duc la dispariţia speciei, datorită modificării vitezei de curgere a apei şi creşterii 

adâncimii. 

Distribuţie: specia este larg răspândită în Europam, dar foarte rară în vest și în sud. În România 

odonata poate fi întâlnită mai ales în zonele plane cu râuri mari și viteză mică de curgere. 

Efective populaţionale: în România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii 

populaţiilor la nivel naţional. 

Relevanţa sitului pentru specie: foarte semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al 

sitului în plaja de 100% - 15% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Pholidoptera transsylvanica (cosaș transilvan) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: ortopter praticol, mai rar arbusticol, endemic pentru 

bazinul carpatic, habitează în fânețe alpine mezofile – higrofile, margini de păduri și tufărișuri 

din zona montană, la altitudini cuprinse între 1.100 și 2.200 m. Specie omnivoră, prădătoare, 

predominant insectivoră. Stridulează ziua în plin soare, după-amiaza şi rareori noaptea. Adulţii 

apar în iulie şi se întâlnesc până în septembrie, mai rar octombrie. Depunerea pontei are loc în 

intervalul august-septembrie. Iernează în stadiul de ou, iar larvele eclozează în mai. 

Distribuţie: cosașul transilvan este specie endemică pentru bazinul carpatic. A fost identificat în 

Romania, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Croația, Bosnia – Herțegovina și Serbia. În Romania 

specia este răspândită în toate masivele înalte din Carpaţi. 

Efective populaţionale: în România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii 

populaţiilor la nivel naţional. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului la 

cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 
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Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Campanula serrata (clopoței) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie endemică (carpatică) de clopoței. Este 

frecventă din etajul fagului până în cel alpin, în pajişti și tufărişuri. Specie hemicriptofită, 

înfloreşte între iulie şi septembrie. Faţă de factorii de mediu este mezofită, oligotrofă – 

mezotrofă, slab – moderat acidofilă. Este prezentă în asociaţii incluse în Campanulo - 

Juniperetum, Potentillo - Nardion. 

Campanula serrata poate fi identificată în următoarele tipuri de habitate de interes comunitar: 

6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase (R3609 - Pajişti sud-

est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) şi Viola declinata și R3608 - Pajişti sud-est carpatice de 

Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens) și 6520 – Fânețe montane (R3801 - Pajişti sud-est 

carpatice de Trisetum flavescens şi Alchemilla vulgaris). 

Distribuţie: specie carpato – balcanică cu areal în Cehia, Slovacia, Polonia, România și vestul 

Rusiei. 

Efective populaţionale: specia este relativ constantă în pajişti şi tufărişuri din etajul montan şi 

subalpin, de obicei cu abundenţă redusă. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului la 

cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Tozzia carpathica (denumire acceptată conf. Flora Europaea: Tozzia alpina ssp. carpathica) 

(iarba gâtului) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: plantă semiparazită, creşte în locuri ierboase şi 

umede din etajul montan mijlociu până în cel alpin. Specia este un geofit carpato-balcanic, 

mezofit, microterm, neutrofil. Asociațiile vegetale în care specia poate fi identificată sunt 

următoarele: Adenostyletalia, Cardamini-Montion. Adenostylo alliariae-Doronicetum austrriaci, 

Petasitetum kablikiani, Chrysosplenio-Cardaminetum amarae și Salici-Alnetum viridis. 

Specia este în relație cu tipul de habitat de interes comunitar 6430 – Comunități de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin. 

Distribuţie: specie carpato – balcanică. 
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Efective populaţionale: specia dezvoltă populații mici, dar prezente pe aproape tot întinsul 

Carpaţilor. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Dicranum viride 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie de mușchi ce creşte în păduri de foioase pe 

lemn putred, la baza trunchiurilor de copaci, rar pe roci silicioase. 

Distribuţie: specia este sporadică în Europa Centrală până în Scandinavia și lipseşte în vestul şi 

sudul Europei. 

Efective populaţionale:după Ştefănuţ S., deşi sunt multe citări ale speciei din România, prezenţa 

în aceste zone trebuie verificată şi confirmată, planta putând fi uşor confundată cu alte specii de 

Dicranum. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului în 

plaja de 15% - 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Drepanocladus vernicosus 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie rară de muşchi foliaceu care creşte în zonele 

umede, mlaştini cu rogoz, izvoare, sub forma unor tufe laxe de culoare verde – brun (de la gri-

verde gălbui în stadii mai tinere, până la roşu-maroniu, la cele mai bătrâne) cu aspect uşor 

strălucitor, cu tulpiniţe până la 15 cm, curbate în partea de sus și cu ramificaţii de cca. 1 cm. 

Drepanocladus vernicosus este întâlnit în locuri cu pH neutru până la uşor acid, bogate în baze, 

dar sărace în calcar, deschise până la uşor umbrite, în permanenţă reci şi umede, în mlaştini de 

mică adâncime şi intermediare, în pajişti umede sau în zonele sedimentare ale marginilor de 

lacuri. 

Creşte în asociaţii cu specii mici de Carex, Schoenus nigricans şi alte specii caracteristice 

mlaştinilor, cum ar fi Campylium stellatum și Scorpidium scorpioides, şi muşchi hepatici ca 

Leiocolea bantriensis. 
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Distribuţie: specie rară,dar larg raspândită în întreaga Europă. 

Efective populaţionale: în România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii 

populaţiilor la nivel naţional. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului la 

cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Meesia longiseta 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: mușchi ce creşte în turbării, printre specii de 

Sphagnum, Drepanocladus şi Hamatocaulis.  

Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România (Ştefănuţ & Goia). 

La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de desecarea 

mlaştinilor de turbă. 

Distribuţie: în Europa se întâlneşte în Scandinavia, Alpi şi Europa Centrală. 

Efective populaţionale: specie rară. La noi nu a mai fost regăsită de foarte mult timp. 

Relevanţa sitului pentru specie: foarte semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al 

sitului în plaja de 100% - 15% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Buxbaumia viridis 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie de mușchi sapro-lignicolă ce creşte sporadic 

prin păduri montane, dezvoltându-se pe lemne putrede, rar pe soluri humoase. Poate fi întâlnită 

pe trunchiurile de arbori căzute, aflate în diferite stadii de degradare. Specia apare cu frecvență 

ridicată pe marginea potecilor turistice. 

Distribuţie: specie rară, se întâlneşte în pădurile montane din Europa. 
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Efective populaţionale: imposibil de evaluat. Nu există date suficiente privind prezența speciei în 

perimetrul sitului de importanță comunitară Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate 

evalua relevanța reala a sitului de interes comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Relevanţa sitului pentru specie: semnificativă, efectiv evaluat în formularul standard al sitului la 

cel mult 2% din efectivul populațional la nivel național. 

Nu există date suficiente privind prezența speciei în perimetrul sitului de importanță comunitară 

Frumoasa. Fără studii de actualitate nu se poate evalua relevanța reala a sitului de interes 

comunitar pentru conservarea speciei la nivel național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SCI Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SCI Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

 

II. 2.2. Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia avifaunei de interes 

comunitar la nivelul SPA Frumoasa prezente prezente în suprafețele de intravilan 

Picoides tridactylus (ciocănitoare de munte) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: habitatul specific al ciocănitorii de munte este 

pădurea montană de molid, însă populează local și păduri de amestec (fag cu molid). Preferă 

arboretele dese, constituite din arbori de peste 40-50 ani, bine închegate, dar local cu rariști. 

Arborii complet sau parțial uscați sunt căutați de ciocănitorile de munte atât pentru săparea 

cuiburilor, cât și pentru procurarea hranei reprezentate de larvele insectelor xilofage 

(cerambicide, scolitide) care se dezvoltă sub scoarța acestora. 

Specie sedentară, își sapă cuibul în molizi, mai ales în molizii uscați, iar femela depune un număr 

de 4-5 ouă în perioada mai-iunie. Clocitul durează 14 zile. Indivizii se hrănesc cu insecte (adulte 

și larve), la fel ca toate ciocănitorile, dar nu coboară niciodată pe sol. 

Distribuţie: ciocănitoarea de munte prezintă o răspândire holarctică, circumpolară, în zona 

boreală a pădurilor de conifere, specia fiind unul din elementele tipice de taiga. În Eurasia 

Picoides tridactylus prezintă un areal boreo-alpin, materializat prin existența în afara arealului 

principal nord-eurasiatic a unor arii izolate de distribuție în munții din Asia și din Europa 

centrală și sudică (Alpi, Carpați, Alpii Dinarici, Rodopi), a căror populare a avut loc în 

postglaciar. Specie sedentară, totuși păsările din nordul arealului realizează deplasări iarna, pe 

distante restrânse, spre sud. 

În Europa central-sudică Picoides tridactylus este o pasăre tipic montană, trăind în general la 

altitudini de peste 1.000 m, deși distribuția sa un este condiționată atât de relief cât de existența 

pădurilor închegate de molid. În Europa centrală, specia și-a extins local aria de distribuție 

(Pădurea Neagră, Elveția, munții Vosgi), prin popularea unor plantații de molid ajunse la 

maturitate, dar din alte ținuturi a dispărut. 

Aria de răspândire a ciocănitorii de munte în țara noastră coincide în generalcu aria ocupată de 

pădurile montane mari și închegate de molid, cuprinse între 1.000 m și 1.600 m altitudine. În 
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Carpații Moldovei (Ceahlău, Tarcău) specia a fost semnalizată și în pădurile de amestec (fag și 

molid) la 700 – 800 m altitudine (Munteanu, 2000). 

Efective populaţionale: specie cu statut de conservare ușor nefavorabil, înregistrând un ușor 

declin populațional în mai multe țări. Populația europeană este estimată între 350.000 și 

1.100.000 de perechi, cu abundențe ridicate în țările nordice, Rusia, Belarus, austria, Elveția. 

În Atlasul păsărilor clocitoare din România (ediția a II-a, 2002) era indicată o abundență de 

2.000 -5.000 de perechi. 

Efectivul avansat de BirdLife International (2004), fundamentat pe baza datelor furnizate de 

către Societatea Ornitologică Română, de 15.000 – 20.000 de perechi este cu siguranță mult 

supradimensionat. 

Luând în calcul suprafața ocupată la nivel național de molidișurile mature și media densității 

ciocănitorii de munte în cele mai favorabile arii din Alpi (1 pereche/59-89 ha în Bavaria, 1 

pereche/108 ha în Elveția, 1 pereche /228 ha în Austria, conform Atlas European Breeding Birds, 

1997), Munteanu (2009) estimează un efectiv populațional în Carpații românești la 3.000 – 6.000 

perechi. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă de 

250-300 perechi. Acest efectiv populațional este semnificativ, situându-se undeva la peste 6 % 

din efectivul populațional național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Bonasa bonasia (ieruncă) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specie sedentară, ierunca habitează în păduri de 

conifere mature nederanjate, dar poate fi identificată şi în păduri mixte sau de foioase (făgete). 

De obicei preferă pădurile dese cu exemplare mari de molid şi larice, cu arini şi mesteacăn pe 

marginile poienilor. Preferă pădurile mai umede, de multe ori fiind prezentă în apropierea 

cursurilor de apă. Prezența speciei în teritoriu este legată și de prezența tufărişurilor dese (ex. 

Vaccinium myrtillus). Preferă de asemenea vegetaţia de tranziţie dintre diferite asociaţii 

forestiere. Nevoile speciei se scimbă pe parcursul anului. Astfel, doar un habitat mozaicat, 

aproape neatins, poate satisface cerințele ecologice ale speciei. 

Ierunca se hrăneşte la sol, consumând prepoderent muguri, frunze, flori, seminţe, fructe de 

pădure (mure de pădure, frăguțe, alune, dar mai ales afine) etc. Hrana vegetală este completată 

cu insecte, de cele mai multe ori furnici, gândaci şi diferite larve. În timpul iernii, din cauza 

stratului de zăpadă, se hrăneşte în copaci cu seminţe, frunze şi muguri (salcie, mesteacăn, arin, 

fag etc.). 

De obicei se mişcă în perechi, care stau împreună pe tot parcursul anului, dar pot fi întâlnite şi 

exemplare solitare. Uneori indivizii formează grupuri mici în sezonul de iarnă. Ierunca este o 

specie teritorială, mărimea teritoriului variând mult. În Europa Centrala densitatea medie a 
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speciei este de cinci perechi pe un kilometru pătrat. Ierunca îşi apără teritoriul doar în timpul 

primăverii şi verii, iarna poate să se mişte pe suprafețe mai mari, dar primăvara se întoarce la 

teritoriul său. 

Postura nupţiala este asemănătoare cocoşului de munte, capul ridicat, coada desfăcută, aripile 

îndreptate spre pământ. Conflictele dintre masculi sunt rare, deoarece rotitul se desfăşoară 

separat, în perechi. 

Ierunca este o pasăre monogamă. După împerechere de cele mai multe ori masculul părăseşte 

femela, care creşte singură puii. Cuibăreşte pe pământ, într-un cuib cu diametrul de aproximativ 

20 cm și adâncimea de 4-5 cm. Cuibul este căptuşit cu ierburi, frunze şi muşchi. Femela depune 

7-11 ouă la un interval de 1-2 zile între ele. Incubaţia de 25-27 zile începe cu depunerea 

ultimului ou, juvenilii eclozând deodată. După 24 de ore de la eclozare puii abandonează cuibul 

şi se hrănesc independent. Dupa câteva zile aceștia sunt deja capabili de zboruri pe distanțe 

scurte. Pui ating mărimea adulților în 30-40 de zile de la eclozare, iar la vârsta de trei luni sunt 

total independenţi. Când puii sunt mai mari, sau la sfârşitul verii, masculul se întoarce la familia 

lui, perechea se reasociază şi rămân împreună pe timpul iernii. Perechea stă împreună cu juvenilii 

şi pe timpul iernii doar în rare cazuri. 

Distribuţie: ierunca este o specie sedentară, trăieşte în partea nordică a Eurasiei, Europa centrală 

şi de Est. Este răspândită în pădurile taiga, iar în zona temperată este prezentă zone montane, 

între altitudini de 600-1.800 m. 

Efective populaţionale: populaţia europeană de ieruncă este mare, estimată la mai mult de 2,5 

milioane de perechi, şi reprezintă 25-49% din populaţia mondială. În unele ţări efectivele sunt în 

scădere, dar datorită creşterii masive a efectivelor din Rusia se consideră că, în prezent, populaţia 

europeană înregistrează o creştere moderată. Efectivul național de ieruncă este estimat la circa 

10.000-13.000 de perechi, populaţia fiind considerată stabilă. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă 

semnificativă de 500-600 perechi (aproximativ 4,8 % din efectivul la nivel național). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Glaucidium passerinum (ciuvică) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: ciuvica cuibăreşte îndeosebi în cuiburi vechi de 

ciocănitori, mai ales de ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major), dar şi în cavităţi 

naturale (scorburi, rupturi de arbori). Ponta este format din 4-6 ouă ce sunt depuse la interval de 

două zile în luna aprilie sau la începutul lunii mai. Cloceşte doar femela, care în acest timp este 

hrănită de către mascul. Incubaţia durează 28-29 zile, iar juvenilii părăresc cuibul la vârsta de 29-

32 zile. Hrana constă din mamifere mici (rozătoare, insectivore), păsărele, mai rar din insecte 

mari, fiind căutată în rarişti, pe lizierele pădurilor și în poieni. Vânează seara şi spre dimineaţă, 

înainte de răsăritul soarelui. Ciuvica are obiceiul, mai ales iarna, de a face rezerve de hrană, pe 

care le adună în scorburi. 



Studiu de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al orașului Cisnădie 62 

 

Distribuţie: specie trans-palearctică cu areal disjunct boreo-alpin, ciuvica este răspândită în taiga 

eurasiatică de la Oceanul Atlantic (Norvegia) până la Oceanul Pacific (China, Sahalin), inclusiv 

în munţii Altai şi Saian din Asia centrală. Populaţii relictare de vârstă post-glacială există în 

munţii înalţi central şi est-europeni, din estul Franţei (Jura, Vosgi), până în sudul Germaniei şi 

România (Carpaţi), şi alte mici nuclee izolate au fost identificate în Bulgaria (Balcani, Rodopi) şi 

Grecia (munţii Vardonesia). Specie sedentară, dar în iernile aspre păsările nordice se deplasează 

spre sud, în limitele arealului. Sunt menţionate rare cazuri de păsări eratice ajunse în afara ariilor 

de reproducere. 

Efective populaţionale: La nivelul Europei, ciuvica are un statut de conservare favorabil (Non-

SPEC), populaţiile ei fiind stabile. Se constată totuşi că înmulţirea huhurezului mic (Strix aluco) 

are local efecte negative asupra populaţiilor de ciuvică. Efectivele populaţionale de pe continent 

(între 47.000-110.000 perechi) sunt supuse unor oscilaţii determinate de condiţiile climatice şi de 

fluctuaţiile populaţiilor de rozătoare. Cele mai abundente populaţii aparţinând acestei specii se 

află în ţările nordice şi în Rusia. 

Pe plan național, ciuvica a fost identificată cu precizie de puţine ori, în puţine puncte din zona 

montană, mai ales în Carpaţii Orientali şi pe versantul nordic al Carpaţilor Meridionali, de 

asemenea în Munţii Apuseni. Cu toate acestea, până în prezent în România nu au fost găsite 

cuiburi cu ouă sau pui. 

Efectivul populațional la nivel național este imposibil de precizat, dar foarte probabil nu există 

mai mult de 1.000-2.000 perechi cuibăritoare. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă 

semnificativă de 80-100 perechi (aproximativ 6 % din populația națională de ciuvică). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Aegolius funereus (minuniță) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: minunița habitează în păduri dese de conifere, 

cuibărind în scorburi, dar mai ales în cuiburi părăsite de ciocănitori și în special de ciocănitoare 

neagră (Dryocopus martius). În Europa vestică şi nordică, minuniţa ocupă frecvent cuiburile 

artificiale montate anume pentru ea, cale de populare a pădurilor echiene tinere. Femela depune 

4-5 ouă, uneori până la 8, în lunile martie-aprilie. Clocitul durează 30-37 zile, iar puii părăsesc 

cuibul la vârsta de 31-36 luni. S-au constatat cazuri de poligamie, respectiv de poliginie (un 

mascul cu două femele) şi de poliandrie secvenţială (femela abandonează puii încă nezburători în 

seama masculului, pentru a începe un nou cuibărit cu un alt mascul). Indivizii prezintă o 

activitate strict nocturnă. Minunița se hrăneşte cu rozătoare mici, mai rar cu păsărele. În vestul 

Europei (posibil şi la noi) duşmanii săi naturali sunt jderul şi veveriţa (aceasta îi pradă cuiburile). 

Ca urmare a observării sau capturării unor exemplare în cursul iernii, în unele lucrări româneşti 

se afirmă că în ţara noastră minuniţa este un oaspete de iarnă. Aceasta este o eroare generată de 

faptul că în condiţiile iernilor aspre cu zăpadă abundentă, minuniţa, la fel ca huhurezul mare, 
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coboară din munţi spre văi, fiind deci mai uşor de observat sau de auzit decât vara, când 

habitează în pădurile de molid dese. 

Distribuţie: specie holarctică, minunița este prezentă în pădurile de taiga din America de Nord şi 

Eurasia. În afara acestui areal continuu, foarte vast, minuniţa mai populează munţii din Europa 

centrală şi sudică şi câteva masive montane din Asia centrală, în aceste teritorii fiind considerată 

drept relict post-glacial. Iarna, păsările nordice sunt eratice, mai des în condiţiile în care stratul 

de zăpadă devine gros şi le împiedică să îşi găsească hrana pe sol. În Europa centrală minuniţa 

este strict sedentară, totuşi iarna unele exemplare coboară spre văi mai adăpostite. La fel ca în 

cazul altor strigiforme, populaţiile de Aegolius funereus înregistrează fluctuaţii ciclice în funcţie 

de abundenţa rozătoarelor, hrana de bază a speciei. 

În Europa centrală şi de vest, aria de răspândire a minuniţei s-a extins în mod secundar în zonele 

montane spre ţinuturile de şes, în pădurile de conifere naturale sau plantate; este cert că această 

expansiune a fost facilitată de expansiunea ciocănitorii negre, care îi oferă minuniţei oportunităţi 

de cuibărire. Ca atare, minuniţa a ajuns să fie prezentă spre apus până în Olanda, Belgia, Franţa 

şi Pirinei. Specia este prezentă în 28 de ţări europene. 

Pe plan național se poate presupune că minuniţa este răspândită dispers în tot etajul pădurilor de 

răşinoase montane din Carpaţi, probabil şi în păduri de amestec, dar consemnările certe sunt 

puţin numeroase. Ele provin în principal din Carpaţii Orientali, mai puţine fiind cele notate în 

Meridionali, dar niciuna nu se referă la cuiburi cu pui sau ouă. 

După datele centralizate de Kohl (1963) pe baza a diferite lucrări, minuniţa a fost identificată în 

România în puncte din judeţele Neamţ, Braşov, Sibiu, Harghita, Mureş, Caraş-Severin (în zone 

montane, majoritatea în sezonul rece). Prezenţa sa a mai fost pusă în evidenţă în masivul 

Giumalău (Paşcovschi, 1959), în munţii Stânişoarei pe valea Râşca Mare (Băcescu, 1961), în 

masivul Ceahlău (M. Vasile, 1969), la Pângărăcior, jud. Neamţ (Munteanu, 2000), la Tazlău, jud. 

Bacău (Dombrowski, 1912), la Coşna în depresiunea Dornelor (Munteanu, 2000), în munţii 

Călimani (Kohl, 1983), la Comăneşti, jud. Bacău (Grossu şi Radu, 1973), în masivul Ciucaş 

(Radu, 1991b), mai recent în munţii Gurghiului (Grupul Milvus). 

Efective populaţionale: efectivele europene ale minuniței totalizează între 110.000-350.000 

perechi, dintre care mai mult de jumătate trăiesc în Rusia, alte însemnate efective existând în 

Norvegia, Suedia şi Finlanda. Ca atare, se consideră că în Europa minuniţa are un statut de 

conservare favorabil (Non-SPEC: sigură). 

Pe plan național efectivul minuniței este dificil de evaluat, însă este probabil să nu existe mai 

mult de 1.000-2.000 de perechi în întreaga ţară. După Munteanu (2009), valorile mari publicate 

de BirdLife International (2004), având ca sursă informaţională datele furnizate de partenerul său 

din România, nu sunt credibile atâta vreme cât ele nu se bazează pe rezultatele unor cercetări 

temeinice. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă foarte 

semnificativă de 300-350 perechi (aproximativ 21,6 % din populația națională de minuniță). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 
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imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Strix uralensis (huhurez mare) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: huhurezul mare este o specie de bufniță rezidentă, 

preponderent nocturnă, ce utilizează habitate destul de diversificate, funcție de zona în care 

trăiește. În regiunile nordice cuibărește în arboretele batrâne boreale, în mlaștini din munți și în 

păduri de conifere din regiunea de tundră. Pe alocuri se poate întâlni și în zone joase și platouri. 

În Europa Centrală și de Sud preferă pădurile de foioase, cu precadere cele de fag, fiind însă 

întâlnit și în cele de amestec. Unele populații cuibăresc în păduri pure de conifere și chiar în cele 

de stejar cu carpen. Este o pasăre care cuibărește în zona muntoasă, în ultimul timp manifestând 

o tendință de a coborâ în zona colinară. În regiunile de câmpie se întâlnește rar, mai ales în 

perioada de iarnă. 

Asemenea celorlalte specii de bufnițe, nici huhurezul mare nu-și construiește cuib propriu, 

ocupând pentru acest scop scorburi mari, cioatele trunchiurilor de arbori rupte de furtună sau 

cuiburi vechi ale altor păsări mari. Ocupă cu o frecvență ridicată și scorburile artificiale 

amplasate pentru specie. 

Ponta, formată din 3 – 4 ouă, este depusă pe materialul existent în cuib sau scorbură, fără nici un 

alt material adăugat. Masculii păzesc zona cuibului, semnalizând sonor prezența. Ponta este 

depusă începând din mijlocul lunii martie până la începutul lunii mai. Clocitul este asigurat de 

femelă și începe o dată cu depunerea primului ou, iar eclozarea are loc după o perioadă de 27 - 

29 de zile. În anii nefavorabili sub aspect al resurselor trofice, femela nu clocește. Puii părăsesc 

cuibul la aproximativ 4-5 săptămâni, înainte de a fi capabili de zbor și rămân în preajma cuibului 

încă două săptămâni, devenind complet independenți după o perioadă de două luni. Maturitatea 

sexuală este atinsă la vârsta de 2 ani. 

Huhurezul mare este un vânător redutabil datorită văzului nocturn foarte bun, dar mai ales 

auzului şi zborului planat, silenţios. Baza trofică a speciei este formată în special din mamifere 

(șoareci, iepuri, veverițe) și, mai rar cu păsări. 

Distribuţie: huhurezul mare este răspândit în emisfera nordică al Eurasiei. Arealul nordic al 

speciei se extinde din Siberia de Vest până la Sakhalin, Corea și Japonia, fiind delimitat cu 

aproximație în nord de către gradul 65 latitudinea nordică, iar spre sud limita arewalulu 

urmărește limita sudică a taigăi. Pe lângă acest areal continuu, populații se mai întâlnesc în unele 

masive montane din interiorul Europei. Astfel, în Alpi, Balcani și în regiunea carpatică este 

întâlnită subspecia Strix uralensis macroura, în nordul Poloniei și Scandinavia habitează 

subspecia Strix uralensis liturata, iar în Siberia de Vest este întâlnită specia nominală Strix 

uralensis uralensis. 

În România cuibărește atât în zonele de deal cât și în regiunea montană. Pot fi întâlniți indivizi de 

la altitudini joase, unde cuibăresc în păduri de foioase de la șes, până la peste 1.800 m, unde 

cuibăresc în păduri batrâne de molid. Este o specie relativ comună în făgetele din estul și sudul 

Transilvaniei și în pădurile de munte ale Maramureșului, sporadic putând fi întâlnită în toate 

regiunile de deal din ambele laturi ale Carpaților. În sezonul rece apar în țara noastră și 

exemplare nordice. 
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Efective populaţionale: fiind o specie a cărei populație este fluctuantă, efectivul exact este greu 

de evaluat. În unii ani apare în centrul Europei ca o specie de invazie, când un număr mare de 

perechi pot cuibării în zone unde în mod normal specia nu cuibărește. Se consideră că la nivel 

național populația de huhurez mare înregistrează o creștere a efectivului, cucerind noi teritorii de 

cuibărit, extinzând arealul său. Evaluarea speciei este îngreunată și de faptul că este o specie de 

noapte. Populația din România este estimată undeva la 12.000-20.000 perechi, iar cea Europeană 

la 53.000 - 140.000 la perechi. Populația siberiană nu este suficient cunoscută, însă este 

considerat o specie relativ comună în această regiune. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă de 70-

80 perechi, adică aproximativ 0,5 % din efectivul huhurezului mare pe plan național. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Caprimulgus europaeus (caprimulg) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: caprimulgul habitează în păduri luminoase, deschise 

și câmpii cu arbori izolați. Specie activă noaptea și în perioada crepusculară. Penajul, cu o 

culoare de camumflaj brună cenușie, imită scoarța arborilor, și este moale, fapt ce face ca în zbor 

să nu facă zgomot. Cuibul este realizat pe sol sub formă de o simplă adâncitură în apropierea 

unui trunchi/ramuri uscate. Ponta este formată din 2 ouă depuse noaptea la un interval de 36 de 

ore, de la sfârșitul lunii mai până în luna iunie sau chiar iulie. Incubația se desfășoară timp de 16-

21 de zile. Clocirea începe după depunerea primului ou și este asigurată de ambele sexe, însă 

ziua clocește mai mult femela. Caprimulgul depune două ponte pe an. Puii, seminidicoli, sunt 

îngrijiți de ambii părinți. Când femela începe a doua clocire, masculul preia îngrijirea puilor. 

Juvenilii devin capabili să zboare la 17-19 zile de la eclozare și devin independenți la 31-34 de 

zile. Baza trofică a caprimulgului este formată din insecte mari active noaptea și în amurg. 

Distribuţie: caprimulgul este o specie de origine tropicală ce cuibăreşte în zone împădurite din 

Africa de Nord, Europa de Sud şi Vest, iar spre nord până în zona de tundră şi de stepă la est. În 

România caprimulgul este un oaspete de vară, cuibăreşte în mai multe tipuri de pădure, din Delta 

Dunării până în zona subalpină în Banat, Podişul Transilvaniei, Moldova şi Dobrogea, dar şi în 

zona montană până la altitudinea de 1.500 m. 

Efective populaţionale: populația europeană cuibăritoare de caprimulg este estimată, conform 

BirdLife International (2004), la 470.000-1.000.000 (1.410.000 – 3.000.000 de indivizi). 

Efectivul european de caprimulg este estimat la 50-74 % din efectivul global, estimările 

preliminare ale efectivului global fiind în plaja de 2.000.000-6.000.000 de indivizi. 

Pe plan național, conform Atlasului provizoriu al păsărilor clocitoare din România (SOR, 1994), 

efectivul a fost estimat la 2.000 – 6.000 de perechi. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație cuibăritoare de 

50-60 perechi (aproximativ 1,4 % din populația națională de caprimulg). 
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Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Dryocopus martius (ciocănitoare neagră) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: ciocănitoarea neagră este cea mai mare ciocănitoare 

de la noi, de talia unei ciori. Specie sedentară, habitează preponderent în zona pădurilor de 

conifere şi de amestec, mai rar se întâlneşte la şes. Cuibul este săpat în trunchiurile arborilor, la 

înălțimi de 3 până la 20 m înălțime față de sol. Intrarea în cuib este rotund/ovală, cu un diametru 

de 8-9 cm. Ponta, alcătuită din 3-5 ouă, este depusă în perioada aprilie-mai. Ouăle sunt clocite de 

ambele sexe timp de 13-14 zile. Zborul ciocănitorii negre, spre deosebire de celelalte specii de 

ciocănitori, nu are întreruperi. Frecventează pădurile bătrâne de conifere sau de foioase, 

cățărându-se pe trunchiul arborilor pentru a se hrăni. Ciocănitoarea neagră este mare 

consumatoare de larve de coleoptere și lepidoptere xilofage, pe care indivizii le caută săpând cu 

ciocul în lemnul atacat. Iarna, indivizii coboară în ținuturile joase în căutarea hranei. În 

anotimpul rece baza trofică este înlocuită parțial cu fructe și semințe. 

Distribuţie: este comună în Europa centrală și nordică, dar mai rară în Europa sudică și de est. 

Lipsește din Insulele Britanice, Insulele din Marea Mediterană precum și din lungul Coastei 

Scandinave. În România este răspândită cu precădere de-a lungul lanțului carpatic, Munții 

Măcin, Podișul Transilvaniei, Banat, Bucovina, Delta Dunării. Este mai rară în restul Dobrogei, 

în partea sudică a Moldovei și în Câmpia Română. 

Efective populaţionale: la nivel european este estimată o populație cuibăritoare de 740.000-

1.400.000 de perechi, echivalent a 2.220.000-4.200.000 de indivizi (BirdLife International 2004). 

Populația europeană de ciocănitoare neagră deține o pondere estimată la 25-49% din populația 

globală. La nivel național populația de ciocănitoare negră este relativ stabilă, fiind estimat un 

efectiv populațional de circa 6.000 – 8.000 de perechi. 

Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă de 

300-400 perechi (aproximativ 5 % din populația națională de ciocănitoare neagră). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate alb) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specia poate fi observată în păduri de foioase sau de 

conifere cu mulţi arbori seculari şi copaci putreziţi. Exemplare urcă şi în regiunile montane, dar 

mai ales în zonele mai calde, cu expunere sudică. Ciocănitoarea cu spate alb este o specie 

sedentară, ce se deplasează pe distanţe mari în sezonul de toamna şi de iarnă. Indivizii se hrănesc 

cu insecte şi larve ale acestora pe care le caută adesea la nivelul solului, în buşteni şi trunchiuri 

de arbori căzuţi şi putreziţi pe care îi scobesc sub formă de găuri conice. Meniul trofic include şi 

fructe de pădure. Specia este solitară în afara sezonului de reproducere. Perechile se reformează 

de la un an la altul. Ambele sexe bat darabana, însă diferenţa constă în faptul că masculul bate cu 
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o frecvenţă mai mare decât femela. Scobesc în trunchiuri şi crengi groase putrede o scorbură cu 

un diametru la intrare de de 5,5x6,5 cm. Cuibul se află de regulă la circa 4 m înălţime. Singura 

pontă constă din 3-5 ouă depuse la mijlocul lunii aprile, clocite circa 10 zile de ambii adulţi. Puii 

zboară la circa 25 de zile de la eclozare. 

Distribuţie: Datorită managementului silvic actual, care nu permite existenţa arborilor bătrâni şi 

putreziţi pe picior sau căzuţi, specia este destul de rară, în Europa de Vest lipsind în prezent. 

Specia este larg răspândită în Siberia şi Centrul Asiei până la Peninsula Camceatca şi Insulele 

Japoneze. 

Efective populaţionale: efectivul cuibăritor naţional este estimat în prezent la aproximativ 20.000 

– 40.000 de perechi.  

Relevanţa sitului pentru specie: numărul perechilor cuibăritoare din interiorul ariei de protecţie 

specială avifaunistică Frumoasa a fost estimat, conform formularului standard al sitului Natura 

2000, la 150-230 de perechi, ceea ce reprezintă aproximativ 0,6% din populaţia naţională 

(relevanță scăzută). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Ficedula parva (muscar mic) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: în majoritatea arealului de răspândire, muscarul mic 

preferă pădurile de foioase sau mixte (foioase – conifere), dar în nord cuibăreşte şi în păduri de 

conifere. Adeseori specia poate fi observată în apropierea apelor curgătoare. Muscarul mic 

preferă, de asemenea, pădurile cu arbori înalţi şi cu subarboret dezvoltat. În timpul migraţiei 

indivizi pot fi întâlniți şi în alte habitate cu arbori sau tufişuri. În România preferă pădurile de fag 

şi cele mixte de fag-brad-molid. De asemenea, este posibil să cuibărească şi în pădurile de 

carpen-tei-stejar din Podişul Nord-Dobrogean. 

Baza trofică este formată predominant din insecte şi alte nevertebrate. În timpul perioadei de 

cuibărit muscarul mic îşi procură hrana mai ales din coroana arborilor, mişcându-se rapid, ca 

pitulicele, însă, uneori, vânează și ca ceilalți muscari. Mai rar, muscarul mic culege hrana şi la 

nivelul solului. În timpul migraţiei şi la locurile de iernare specia utilizează mai mult vegetaţia 

subarbustivă. 

De cele mai multe ori cuibul este construit în scorburi, dar sunt cazuri în care cuiburile sunt 

realizate și în exteriorul scorburilor, în subarboret sau în coronamentul arborilor, la o înălţime 

cuprinsă între 1,2 și 21 m de la sol. Cuibul este construit aproape exclusiv de femelă din 

materiale vegetale, de cele mai multe ori din briofite, şi este căptuşit cu pene şi păr. Perioada de 

cuibărit începe în luna mai. Muscarul mic cuibăreşte doar o dată pe an. Femela depune circa 5-6 

ouă, mai rar 4 sau 7, și începe clocitul după depunerea ultimului ou. Clocitul durează 12-13 zile. 

Masculul nu ajută în clocit. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi, iar juvenilii părăsesc cuibul după 

12-13 zile. După părăsirea cuibului, puii mai sunt hrăniţi o perioadă de timp până ce devin 

independenţi. 
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Fiind o specie cuibăritoare în scorburi, are nevoie de lemn uscat, pe picioar, pentru cuibărit. 

Astfel de condiţii se întâlnesc în pădurile bătrâne şi necurăţate. Scoaterea lemnului mort pe 

picioar din fondul forestier limitează densitatea populațională locală a speciei. 

Este o specie migratoare de distanţă lungă, fiind una dintre foarte puţinele specii cuibăritoare din 

România care migrează în sud-est, petrecând iarna în Pakistan şi India, și nu în Africa. Soseşte 

înapoi în masă în prima parte a lunii mai, masculii ajungând primii. În toamnă migraţia ceea mai 

intensă poate fi observată în a doua parte a lunii septembrie, dar pot fi observate exemplare până 

în luna octombrie. O migraţie de toamnă foarte intensă a speciei se poate observa în Dobrogea. 

Distribuţie: Limita vestică a arealului se află în Europa centrală. În nord cuibăreşte în sudul 

Scandinaviei, iar în est până la Siberia. În sud cuibăreşte în Bulgaria, Krimea și Caucaz, până la 

Munţii Elbruz. În România muscarul mic este răspândit pe tot teritoriul Carpaţilor, fiind o specie 

comună a făgetelor Carpaţilor Orientali şi Meridionali. În Munţii Banatului şi în Munţii Apuseni 

densitatea perechilor cuibăritoare este mai mică. Perechi cuibăritoare au fost identificate şi în 

interiorul Transilvaniei (Podişul Hârtibaciului). Este posibil ca specia să cuibărească și în 

Podişului Nord-Dobrogean. 

Efective populaţionale: Efectivul populaţional la nivel mondial este necunoscut. Populaţia 

europeană este estimată undeva între 3.200.000 și 4.600.000 de perechi. Populaţia din România 

este estimată la aproximativ 360.000 – 512.000 de perechi. Atât populaţia europeană cât şi cea 

națională este considerată stabilă. Cu toate acestea este foarte posibil ca efectivele din România 

să fie în scădere datorită activităților de exploatare silvică de prea mare amploare în unele zone 

ale țării. 

Relevanţa sitului pentru specie: efectivul cuibăritor estimat la nivelul ariei de protecţie 

avifaunistică Frumoasa este de aproximativ 1.200-2.000 de perechi, ceea ce reprezintă 0,4 % din 

populaţia cuibăritoare din România (relevanță scăzută). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Ficedula albicollis (muscar gulerat) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: muscarul gulerat cuibăreşte în rarişti şi păduri de 

foioase din regiunea colinară înaltă și montană, în arbori bătrâni, cu cavităţi în care îşi 

construiesc cuibul. Se hrăneşte cu insecte vânate din zbor, dar şi cu larve şi fluturi la nivelul 

coroanei arborilor. Specia poate fi observată cuibărind și în grădini și parcuri. Ponta este 

constituită din 4-6 ouă. Clocitul, realizat doar de femelă, durează 12-13 zile. Toamna migrează în 

Africa centrală. 

Distribuţie: muscarul gulerat cuibărește din estul Franței până la Ural și din nordul Europei până 

în zona mediteraneană (în nordul Italiei există o populație izolată). 

Efective populaţionale: populația cuibăritoare este estimată la nivel European la aproximativ 

1.400.000-2.400.000 de perechi, iar populația toală europeană la 4.200.000-7.200.000 de indivizi 

(BirdLife International 2004). La nivel național a fost estimat un efectiv populațional de 150.000 

– 200.000 de perechi (Munteanu D., 2009). 
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Relevanţa sitului pentru specie: efectivul cuibăritor estimat la nivelul ariei de protecţie 

avifaunistică Frumoasa este de aproximativ 7.000-12.000 de perechi, ceea ce reprezintă 5,4 % 

din populaţia cuibăritoare din România (relevanță semnificativă). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

Tetrao urogallus (cocoș de munte) 

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: cocoșul de munte este o pasăre sedentară ce 

habitează în molidișuri mature, nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, îndosebi cu plante cu 

bace (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), între 800 și 1.800 m altitudine. În căutarea hranei, 

cocoșul de munte poate fi observat și în rariști, tăieturi de pădure, arborete de mesteacăn, turbării 

și chiar în tufărișurile subalpine. Specia este  poligamă. În luna aprilie și la începutul lunii mai 

masculii desfășoară, în vederea împerecherii, jocuri nupțiale pe suprafețe restrânse ale pădurii, în 

așa numitele”locuri de rotit”. Femela (gotca) depune 6-10 ouă în luna mai într-un cuib 

rudimentar, amenajat pe sol. Incubația durează 26-28 de zile. Puii, nidifugi în primele zile, sunt 

îngrijiți doar de femelă. Hrana este mixtă, însă preponderent vegetală: ”ace” de molid, muguri, 

semințe, ierburi suculente, fructe de pădure/bace. Hrana de proveniență animală, cu o pondere 

scăzută, este formată din râme, ”ouă” de furnici, insecte și moluște. Cu acestea sunt în mare parte 

hrăniți puii de către femelă. De asemenea, specia are nevoie de apă și de pietricele pentru 

digerarea hranei. Zborul cocoșului de munte este greoi datorită aripilor scurte rotunjite și a 

greutății indivizilor. Zgomotul puternic produs în timpul zborului poate atrage atenţia 

prădătorilior. De aceea, cocoşul de munte evită zborul, dacă este posibil, și mai degrabă se 

ascunde în vegetaţia densă. 

Distribuţie: Este o specie sedentară, palearctică, euro-siberiană și boreo-alpină prezentă în nordul 

Europei, în vestul şi centrul Asiei. Este răpândită nu numai în pădurile taiga de pe latitudinile 

mai nordice, ci e prezentă şi in pădurile de conifere montane din regiunea temperată a Eurasiei, 

de asemenea in Munţii Carpaţi la atitudini mai mari de 800 m. Populaţia din Scoţia s-a stins, dar 

specia a fost reîntrodusă din Suedia. În Germania cocoșul de munte este pe cale de dispariţie. În 

Caucaz specia este înlocuită de Tetraogallus caucasicus, iar în Siberia estică de Tetrao 

parvirostris. 

La nivel național, aria de distribuție a cocoșului de munte se suprapune în mare parte peste 

suprafețele ocupate de păduri de molid, dar specia lipsește din arboretele tinere sau din cele 

deranjate de activități umane (exploatări forestiere, turism). Abundența indivizilor pe teritoriul pe 

care îl populează la nivel național nu este uniformă. Densități populaționale mai ridicate sunt 

înregistrate în nordul Carpaților Orientali și pe versantul nordic al celor Meridionali. 

Efective populaţionale: Populaţia globală de cocoș de munte este estimată la 1.500.000-

2.000.000 de exemplare, dintre care în Europa trăiesc aproximativ 800.000-1.000.000 de perechi. 

Specia este în declin în aproape toată Europa. Această scădere este diminuată datorită creşterii 

semnificative a populaţiei din Rusia. Motivul principal al declinului din ţările europene este 

reprezentat de distrugerea habitatelor şi de disturbarea antropică. În România trăiesc aproximativ 

4.500-5.200 de perechi, iar populaţia este stabilă. 
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Relevanţa sitului pentru specie: la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică Frumoasa a 

fost estimată, conform formularului standard al sitului Natura 2000, o populație rezidentă 

semnificativă de 300-500 de indivizi (situată sub 4 % din efectivul la nivel național). 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară 

Tomnatic) aflat în interiorul SPA Frumoasa și trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) aflat în 

imediata vecinătate a SPA Frumoasa sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea 

PUG Cisnădie nu se are în vedere extinderea acestora. 

 

II. 2.3. Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de 

interes comunitar la nivelul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu prezente prezente în 

suprafețele de intravilan 

Zingel zingel (fusar mare, pietrar) 

Specie cu o răspândire medie redusă pe teritoriul României, fusarul mare habitează în Dunăre şi 

în râurile mari şi relativ adânci, pe fund de nisip, pietriş sau argilă. În bălţile Dunării ajunge rar. 

Reproducerea are loc în martie şi aprilie în plin curent, icrele fiind depuse pe pietre. Se hrăneşte 

cu insecte acvatice, crustacee, icre şi peşti mici. Pe teritoriul naţional specia are un areal mediu în 

comparaţie cu alte specii de peşti; arealul se află în uşoară scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest 

teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. În vederea protecţiei 

acestei specii este necesară conservarea calităţii apei, realizarea construcţiilor ameliorative 

hidrotehnice cu consultarea conservaţioniştilor, păstrarea condiţiilor naturale sau apropiat de cele 

naturale în anumite sectoare de râu. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Zingel streber (fusar mic) 

Specie cu o răspândire medie pe teritoriul României, fusarul mic habitează în Dunăre şi râurile 

de deal şi şes, exclusiv în locurile cu curent, pe fund de pietriş, nisip sau argilă. Adesea se 

îngroapă parţial în nisip. Indivizii nu se grupează în cârduri, ci stau liniştiţi pe fundul apei, 

întotdeauna cu capul în amonte. Când este deranjat, fusarul mic fuge o distanţă scurtă şi se 

opreşte. Se întâlneşte atât în apă mică (35 - 40 cm) cât şi în adândul Dunării. Reproducerea are 

loc primăvara, de la mijlocul lui martie până în mai. Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. 

Boabele de icre sunt mari. Baza trofică este alcătuită din insecte acvatice, amfipode, viermi, iar 

ocazional din icre şi puiet de peşte. 

Pe teritoriul naţional specia are un areal mediu în comparaţie cu alte specii de peşti. Arealul se 

află în uşoară restrângere în ultimile decenii. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o 

specie cu vulnerabilitate medie. În vederea protecţiei acestei specii este necesară conservarea 

calităţii apei, realizarea construcţiilor ameliorative hidrotehnice cu consultarea 

conservaţioniştilor, păstrarea condiţiilor naturale sau apropiat de cele naturale în anumite 

sectoare de râu. 
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Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Gobio kessleri (porcuşor de nisip) 

Specia habitează în sectoarele mijlocii ale cursurilor mari de apă, în partea inferioară a zonei 

scobarului până în zona crapului. Poate fi întâlnită şi în unele râuri mici de şes, în zona cleanului. 

Prezenţa speciei este legată de o viteză a apei de 45 - 65, rar până la 90 cm/s. Această plajă de 

viteză a apei este caracteristică râurilor de câmpie în porţiunile în care sunt puţin adânci şi au 

substratul nisipos. Gobio kessleri este o specie relativ răspândită pe teritoriul României, însă nu 

există studii populaţionale pe regiuni întinse care să permită o aproximare statistică relevantă a 

dimensiunilor populaţiilor acestei specii. În condiţii optime de viteză şi adincime a apei, precum 

şi de substrat, indivizii speciei sunt numeroşi, formând cârduri mari de până la câteva sute de 

exemplare. Reproducerea are loc în luna iunie. Puietul formează cârduri mari, care stau în apa 

mai încet curgătoare. Meniul trofic al speciei constă preponderent în diatomee, iar la vârste mai 

mari în nevertebrate acvatice. La nivel naţional specia prezintă o vulnerabilitate scazută/medie şi 

are un areal relativ întins, dar care se află de câteva decenii într-o uşoară restrângere. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Rhodeus sericeus amarus (boarţă) 

Boarţa este o specie cu o răspândire răspândire relativ mare pe teritoriul României, ce habitează 

exclusiv în ape dulci. Specia preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlneşte 

mai ales în braţele laterale, dar este destul de frecventă şi în plin curent, până aproape de zona 

montană a râurilor. Răspândirea acestei specii este strâns legată de prezenţa lamelibranhiatelor 

Unio sau Anodonta. Reproducerea are loc de la sfârşitul lunii aprilie până în luna august. 

Reproducerea are loc în mai multe faze, fiecare femelă depunând icrele de mai multe ori în 

decursul unui sezon. Icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile 

amintite anterior. La niven naţional specia este considerată ca având o vulnerabilitate scăzută. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Barbus meridionalis (moioagă, mreană vânătă) 

Specie bentopelagică, habitează exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea 

superioara a regiunii colinare. În majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal 

lipseste chiar din cursul lor superior care este rapid. Habitează atat in rauri pietroase, rapide si 

reci, cat si unele paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. 
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Preferă mai ales sectoarele care au curent puternic si fund pietros. Barbus meridionalis are o 

distributie relativ larga dar usor fragmentata. Cu toate acestea, nu există în prezent suficiente date 

la nivel national care sa permita o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor 

acestei specii în România. Reproducerea are loc primavara, dar se poate prelungi uneori pana 

spre sfarsitul verii. Baza trofică este alcătuită in principal din nevertebrate acvatice bentonice 

(tendipede, efemeroptere, trichoptere, gamaride, ologichete etc.) şi mai rar din material vegetal 

sau detritus. În ultimile deecenii specia înregistrează o extindere de areal la nivelul României. La 

nivel naţional specia este considerată ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Sabanejewia aurata (dunăriţă) 

Specia are o răspândire foarte mare pe teritoriul României, habitând apele dulci curgătoare din 

zona montană şi până la şes. Preferă substratul de pietriş cu nisip, dar se întâlneşte şi în porţiunile 

exclusiv nisipoase. În râurile nisipoase în cea mai mare parte a timpului se îngroapă în nisip. 

Unele subspecii au preferinţă şi pentru substrat bolovănos. Dunăriţa evită râurile sau sectoarele 

de râuri cu nămol. Hrana constă din diatomee şi nevertebrate. La nivel naţional se consideră că 

specia are o vulnerabilitate scazută. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Cobitis taenia (zvârlugă) 

Specia are o răspândire largă pe teritoriul României, habitând în ape lent curgătoare, cu fund 

nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, dar şi în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu 

mult mâl. În bălţi poate fi întâlnită în acele acvatorii care au substratul tare, nisipos sau argilos. 

Adesea indivizii se îngroapă complet în mâl sau nisip şi caută hrana mai mult noaptea. Peştele 

scos din apă scoate un sunet particular. Suplineşte într-o oarecare măsură lipsa de oxigen din apă 

cu respiraţia intestinală. Reproducerea are loc din luna aprilie până în luna iunie, atât în apă 

stătătoare, cât şi cea curgătoare. Icrele sunt adezive. Baza trofică a zvârlugii este alcătuită din 

nevertebrate şi alge. La nivel naţional specia nu poate fi considerată ca fiind vulnerabilă. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 
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Pelecus cultratus (săbiţă) 

Specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României în comparaţie cu alte specii de peşti, 

poate fi întâlnită în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe lacuri mari interioare, limanuri, 

lacuri litorale şi în părţile îndulcite ale mării. În bălţile de inundaţie ale Dunării pătrunde 

primăvara, iar după reproducere se reîntoarce în Dunăre. Doar puţine exemplare rămân şi iarna în 

bălţi. În lacul Razelm se întâlneşte tot anul, specia fiind se pare sedentară. Unele exemplare 

rămân în permanenţă în râuri. Săbiţa este o specie foarte bună înotătoare. Reproducerea are loc în 

lunile aprilie - iunie. O femelă depune între 10.000 şi 60.000 boabe de icre. Icrele sunt 

semipelagice. Baza trofică este alcătuită din plancton (mai ales tineretul), nevertebrate bentonice, 

insecte aeriene şi peşti de dimensiuni reduse. La nivel naţional specia prezintă o vulnerabilitate 

scăzută. Poluarea poate constitui o ameninţare la adresa acestei specii. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Anisus vorticulus 

Specia este un gastropod acvatic planorbid ce habitează strict în ape limpezi, permanente, 

stagnante sau lin curgătoare, bogate în vegetaţie acvatică şi palustră. În România apare mai ales 

în zone de câmpie, rar de depresiune sau podiş. Dintre habitatele de interes comunitar, această 

specie poate popula ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 

uniflorae sau Isoeto-Nanojuncetea (3130), lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de tip 

Magnopotamion sau Hydrocharition (3150), precum şi lacuri distrofice şi iazuri (3160). Trăieşte 

în ape stagnante, bogate în vegetaţie, gropi, canale, iazuri, mlaştini, dar şi ape încet curgătoare în 

zone de câmpie, fixată pe părţile submerse ale florei dure sau pe diferite substraturi (predominant 

macrofitofilă). Preferă apele limpezi, fiind un bioindicator de calitate superioară a habitatului. 

Arealul speciei corespunde Europei centrală şi de est. Nu apare în Norvegia, Suedia şi Belgia şi 

este sporadică în Danemarca. De asemenea, este sporadică şi rară în ţările din Anglia până în 

estul Europei. Astfel, în România specia este rară şi sporadică, semnalată fiind cu precădere în 

zone de câmpie, rar şi în podiş sau depresiuni. Probabil cea mai mare populaţie este cea din Delta 

Dunării. Prezintă populaţii mici, în general izolate (parţial sau total). Literatura de specialitate 

prezintă o serie de extincţii locale la nivel naţional (Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Petrescu, M., 

Lazăr, Bianca, Buian, G., 1999). Este posibil să fi dispărut şi din alte zone semnalate în 

bibliografia de specialitate, motiv pentru care sunt necesare investigaţii noi în teren. La nivel 

naţional efectivele populaţiilor sunt în scădere şi tind să fie din ce în ce mai izolate ca urmare a 

fragmentării excesive a habitatelor. Posibila excepţie este Delta Dunării. 

Ca şi celelalte planorbide este o specie hermafrodită şi ovipară. Poate constitui vector pentru unii 

viermi paraziţi. 

Ameninţările la care este supusă specia în tot arealul ei constă în: izolarea populaţiilor ca urmare 

a fragmentării excesive a habitatelor specifice, asanarea zonelor umede, desfiinţarea luncilor 

inundabile ca urmare a lucrărilor hidrotehnice sau pentru alte folosinţe, îndiguirea şi 

regularizarea cursurilor de apă, poluarea apelor stagnante, incendierea sau tăierea vegetaţiei de 

mal şi, nu în ultimul rând, transformarea bălţilor şi lacurilor naturale în eleştee. 
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În urma evaluării prezenţei speciei în acvatorii potenţiale din bazinul Oltului, în 1999, singura 

locaţie cu prezenţă confirmată a speciei a fost la o mlaştină de la Turnu Roşu, judeţul Sibiu 

(Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Petrescu, M., Lazăr, Bianca, Buian, G., 1999). În prezent specia nu 

mai poate fi regăsită nici în această locaţie datorită asanării zonei umede. În acest context se 

pune întrebarea dacă această specie ar trebui să fie listată în formularul standard al SCI Oltul 

Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Unio crassus (scoică mică de râu) 

Scoica mică de râu populează pâraie şi râuri, mai rar fluvii, fiind mai frecventă în apele din 

sectorul colinar şi de podiş decât în cel de câmpie. Este o specie pretenţioasă sub aspectul 

condiţiilor de calitate a apei, necesitând ape curgătoare, bine oxigenate şi sedimente curate. 

Preferă substratul nisipos sau moderat mâlos, fără conţinut exagerat de materie organică. 

Unio crassus este o specie cu sexe separate, elementele sexuale masculine eliminate în apă ajung 

odată cu materia nutritivă în cavitatea paleală a bivalvelor femele, procesul de fecundare, 

constituirea zigotului, glochidioza şi creşterea timpurie de larvei (glochidia) făcându-se în 

lamelele branhiale ale femelelor, mai ales în lunile aprilie - mai. Aceasta este o etapă critică în 

perpetuarea populaţiilor, deoarece - strategia de reproducere timpurie fiind de tip r - calitatea 

mediului şi o densitate minimă obligatorie populaţiei, sunt extrem de importante pentru ca 

reproducrerea să se desfăşoare eficient. Alterarea condiţiilor de calitate a apei sau sedimentelor, 

precum şi scăderea efectivului populaţional sub o anumită valoare critică, pot elimina populaţia 

pe parcursul unei singure generaţii.  

Ca şi la celelalte Unionidae şi la Unio crassus glochidia, după o anumită perioadă, este eliminată 

şi devine un ectoparazit obligatoriu pe branhiile sau înnotătoarele unor specii de peşti, pe care 

trăiesc timp de 4-5 săptămâni. Schimbarea fondului piscicol, pericolul reprezentat de 

introducerea de specii noi, glochidiile altor specii (de exemplu ale invadatorului Sinanodonta 

woodiana) reprezintă noi pericole pentru perpetuarea populaţiilor. 

Arealul speciei cuprinde Europa fără insulele britanice (de unde a dispărut în perioadele glaciare 

recente), precum şi fără peninsulele Iberică şi Italică. În partea sud-estică a arealului este 

capabilă să populeze şi alte habitate, cum ar fi apele mici de lângă malurile lacurilor, fapt care nu 

se constată în zona centrală a arealului (inclusiv în România). La nivel naţional nu există 

suficiente date care să permită o caracterizare ecologică nici măcar cu aproximaţie. Motivele sunt 

legate de lipsa datelor actualizate din Moldova, absenţa lor din Muntenia şi inconsistenţa celor 

din Dobrogea. Există evaluări ecologice valabile numai pentru unele populaţii, mai abundente, 

din Transilvania, Banat şi Crişana, din ultimii 10 ani. În cazul SCI Oltul Mijlociu – Cibin – 

Hârtibaciu este posibilă specificarea categoriei dimensiunii efectivului, a stării de conservare, de 

izolare şi evaluarea globală. Astfel, populaţia rezidentă de scoică mică de râu la nivelul SCI Oltul 

Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu (de fapt populaţii izolate pe diferiţii afluenţi) a fost evaluată de 

Sîrbu, I. la aproximativ 100.000 indivizi, iar ca evaluare a sitului în ceea ce priveşte conservarea 

speciei se apreciază următoarele încadrări ale criteriilor, conform Ordinului ministrului mediului 

şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 
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2000 şi a manualului de completare a acestuia, populaţie: B, conservare: C, izolare: A şi evaluare 

globală: B. La nivelul acestui sit de importanţă comunitară sunt semnalate populaţii existente în 

prezent în râul Tocile, aval de lacurile de baraj (bazinul Cibinului) şi pe sectorul Hârtibaciului 

din zona podului spre Beneşti. Alte populaţii de scoică mică de râu se află pe afluenţi ai Oltului 

amonte de SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu. 

În regiunile care au fost mai bine cercetate în decursul timpului, specia Unio crassus a suferit în 

perioada socialistă (şi îndeosebi între anii 1960 - 1980) nenumărate extincţii locale sau regionale. 

Cauza primară a fost poluarea industrială, urmată de lucrările de amenajare hidrotehnică 

(îndiguiri, lacuri de acumulare, liniarizări ale cursurilor de apă, distrugerea luncilor inundabile 

etc.). Cele mai multe dispariţii documentate s-au petrecut în Oltul mijlociu (actual depopulat în 

albia minoră), Mureşul mijlociu şi inferior, Someş şi Târnave. Totuşi frecvent specia s-a 

menţinut prin populaţii mici, mai mult sau mai puţin izolate, care pot servi ca surse de repopulare 

în cazul ameliorării condiţiilor de calitate a apei şi sedimentelor. După 1989 asistăm la o nouă 

tendinţă şi anume reducerea poluării industriale (cu efect centralizat, clar şi acut) ca urmare a 

colapsului economic post-decembrist, dar o lentă şi susţinută creştere a poluării casnice (difuze, 

cu efecte mai greu de evidenţiat, lente dar periculoase). Astfel se constată pe de o parte o 

tendinţă pozitivă, mai ales în aval de vechile surse majore de poluare (platformele dezafectate 

industriale), unele râuri experimentând un proces de repopulare dinspre amonte spre aval. Pe de 

altă parte, creşterea poluării casnice produce o nouă gamă de ameninţări. Cauzele majore sunt 

creşterea capacităţii populaţiei de a cumpăra şi folosi o gamă largă de produse tehnice, chimice, 

electronice etc., creşterea vitezei de rulare a produselor, obiceiul încă larg răspândit de depozitare 

directă a deşeurilor în albiile râurilor (la ţară ca şi la oraş). Per total, la nivel naţional nu se poate 

distinge o singură tendinţă, ci fiecare zonă, râu, categorie majoră de aşezări umane, istorie 

economică a ariei, influenţează prezentul şi viitorul acestei specii. 

Baza trofică este reprezentată de bacterii, zooplancton, alge verzi, diatomee, substanţe organice 

şi mâl. După unele date bivalvele preferă zooplanctonul în detrimentul fitoplanctonului. De 

asemenea sunt capabile să se hrănească şi prin filtrarea substanţelor organice în suspensie sau 

coloidale, fiind un factor important în epurarea apelor impurificate şi un element de control al 

înfloririi apei. 

Prin natura relaţiilor interpecifice, a valenţelor ecologice şi a importanţei pe care o are în cadrul 

funcţiilor sistemelor acvatice, se poate afirma că scoica mică de râu este o specie-cheie pentru 

ecosistemele dulcicole lotice. 

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

Chilostoma banaticum (melc carenat bănăţean) 

Gastropod terestru, poate fi întâlnit pe sub pietre, printre lemne putrede, buşteni, pe stânci, pe 

plante, în frunzar pe sol, în păduri, tufărişuri, formaţiuni vegetale dintre cele mai diverse, 

inclusiv parcuri şi grădini, la marginea drumurilor, în locuri umbrite şi umede, deseori în 

apropierea apelor, de la munte şi până la şes, de-a lungul văilor, respectiv a apelor curgătoare, 

preferând altitudini medii. 
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Arealul actual al speciei în Europa este cuprins mai ales în România, insular în Ungaria, 

Germania, Croaţia, Ucraina, foarte probabil, sporadic, şi în Serbia, Slovacia şi Bulgaria. 

Distribuţia speciei în Ungaria este fragmentară, aceasta fiind prezentă doar câteva locaţii pe văile 

râurilor Tisa, Mureş şi Crişuri. Se presupune că populaţiile actuale din Ungaria provin din 

România şi s-au răspândit de-a lungul văilor Crişului Alb şi Negru, precum şi de-a lungul 

Someşului, înainte de amenajările hidrotehnice, respectiv de regularizări (Gheoca, V., 2002, 

2004). Cele mai abundente populaţii, cea mai largă răspândire şi centrul genetic sunt în România, 

şi în mod special Banatul (Grossu, 1987). Kspecia este încadrată ca element central-dacic-

podolian. Din acelaşi gen se consideră că mai există o specie strâns înrudită (Chilostoma 

maeotica), cu răspândire limitată la unele arii din Munţii Apuseni. Chilostoma banaticum a fost 

mult mai larg răspândită prin Europa în Pliocen şi, parţial, Pleistocen, actual fiind un relict 

preglaciar cu răspândire insulară în toate ţările în care apare, cu excepţia României. 

În România specia Chilostoma banaticum are valenţe ecologice destul de largi, fiind întâlnită din 

etajul montan până la câmpie, de-a lungul văilor, respectiv a apelor curgătoare. Este o specie 

mezobiontă, higrofilă, preferă arii împădurite, sau cel puţin vegetaţie abundentă, microfagă, 

hermafrodită. Deşi habitatele au fost (mai ales la altitudini mai mici) degradate, prin despăduriri, 

distrugerea luncilor inundabile, a pădurilor de tip galerie, prin agricultură etc., totuşi C. 

banaticum a supravieţuit sub forma unor metapopulaţii, chiar şi în zonele de câmpie. 

Specia este ameninţată prin distrugerea habitatelor împădurite, a degradării vegetaţiei naturale de 

mal, a zăvoaielor de mal, desecarea, modificarea regimului apelor curgătoare, aridizarea 

terenurilor. Multe arii din ţară nu sunt încă studiate, populaţiile acesteia sunt foarte rar evaluate, 

iar biologia ei se cunoaşte mult prea puţin. 

La nivelul SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu specia este prezentă în pădurea Tufari, situată 

pe partea dreaptă a pârâului Tocile (afluent de dreapte a râului Cibin).  

Efectul implementării PUG asupra speciei: nul. Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă 

Tocile) aflat în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și trupul de intravilan nr. 6 

(Cabana OS Valea Cibinului) aflat în imediata vecinătate a SCI Oltul mijlociu – Cibin - 

Hârtibaciu sunt trupuri de intravilan existente, iar prin actualizarea PUG Cisnădie nu se are în 

vedere extinderea acestora. 

 

II.3. - Habitate şi specii de interes comunitar prezente/potenţial prezente în aria de 

dezvoltare a planului 

Actualizarea PUG al orașului Cisnădie nu vizează dezvoltarea de noi trupuri de intravilan sau 

extinderea unor trupuri de intravilan în perimetrul siturilor Natura 2000 suprapuse peste UAT 

Cisnădie. Astfel, considerăm că forma propusă de actualizare a PUG nu va afecta sub nicio 

formă tipuri de habitate sau specii de interes comunitar din perimetrul celor 3 situri Natura 2000. 
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II.4. - Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar 

afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale 

protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora 

Funcţiile ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar potențial afectate la nivelul 

siturilor Natura 2000 SCI Frumoasa, SPA Frumoasa și SCI Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, 

relaţia acestora cu aceste situri, precum şi distribuţia acestora, vor putea fi cuantificate doar ca 

după derularea unor activități specifice de inventariere și cartare a tipurilor de habitate de interes 

comunitar și a speciilor de interes conservativ și a habitatelor corespunzătoare acestora sub 

aspect ecologic. 

Pentru aceasta, Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator al siturilor Natura 2000 

Frumoasa, a elaborat un proiect ce vizează desfășurarea de activități de inventariere și cartare a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea dezvoltării unui plan de management 

integrat al celor două arii naturale protejate de interes comunitar. Proiectul urmează a fi finanțat 

prin POS Mediu și implementat începând cu anul în curs. Pentru SCI Oltul mijlociu – Cibin – 

Hîrtibaciu, sit nepreluat în custodie/administrație, aceste atribuții revin ministerului de resort. 

 

II.5. - Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar 

Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost 

desemnate SCI și SPA Frumoasa, precum și SCI Oltul mijlociu – Cibin – Hîrtibaciu, a fost 

estimat iniţial în faza de propunere a acestor situri, în baza surselor de informaţii, adesea minime, 

existente la acel moment. Statutul de conservare estimat al acestor entităţi de interes conservativ 

la nivel comunitar este prezentat în Tabelele nr. 1, 3, 5, 6 și 8, pe coloana „Consevare”. 

Pentru siturile Natura 2000 Frumoasa, evaluarea reală a stării de conservare a habitatelor și 

speciilor de interes conservativ revine ca sarcină structurii de administrare a sitului, respectiv 

Consiliului Județean Alba. Structura de administrare a elaborat un proiect ce urmează a fi 

finanțat prin POS Mediu – axa prioritară nr. 4 și care vizează printre altele elaborarea unui plan 

de management integrat pentru SPA Frumoasa și SCI Frumoasa. Pentru SCI Oltul mijlociu – 

Cibin – Hîrtibaciu, sit nepreluat în custodie/administrație, evaluarea stării de conservare a 

speciilor și habitatelor de interes comunitar revine ministerului de resort. 

În concluzie, cunoştiinţele privind starea reală de conservare a speciilor pentru care au fost 

desemnate cele trei situri Natura 2000 nu trebuie să se bazeze pe date istorice, generale şi 

adeseori perimate, ci trebuie dobândite în urma unor evaluări de actualitate, în baza unor 

metodologii specifice, eficiente şi, pe cât posibil, unitare la nivel naţional. 

 

II.6. - Relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale 

protejate de interes comunitar 

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă prin 

implementarea unui plan/proiect se reduce semnificativ suprafaţa habitatelor şi/sau numărul 

exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se ajunge la fragmentarea puternică a habitatelor 

de interes comunitar şi sau a habitatelor specifice din punct de vedere ecologic şi etologic, după 
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caz, speciilor de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta integritatea 

unui sit Natura 2000 dacă acesta induce un impact negativ asupra factorilor care determină 

menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar sau dacă 

produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale 

protejate de interes comunitar. 

Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea acestor situri Natura 2000 

nu au fost stabilite. Date concrete privind integritatea celor trei situri aflate in relatie cu suprafata 

vizata de dezvoltarea PUG și evaluarea relaţiilor structurale şi funcţionale care creează şi menţin 

integritatea acestor situri Natura 2000 pot fi obținute doar ca urmare a colectării, prelucrării și 

analizării unui set de informații de actualitate din teren. 

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar poate fi afectată dacă un plan sau un 

proiect poate, independent sau cumulat cu alte planuri/proiecte, să conducă la: 

- reducerea semnificativă a suprafeței unuia sau mai multor tipuri de habitate de interes 

comunitar din perimetrul sitului Natura 2000; 

- reducerea semnificativă a suprafeței habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de 

interes comunitar; 

- fragmentarea semnificativă a habitatelor de interes comunitar; 

- fragmentarea semnificativă a habitatelor corespuzătoare din punct de vedere ecologic 

speciilor de interes comunitar; 

- apariția unui impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea 

stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

- producerea de modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia 

ariei naturale protejate de interes comunitar. 

Evaluarea relaţiilor structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea SCI și SPA 

Frumoasa îi revine ca sarcină structurii de administrare a sitului Natura 2000, structură ce 

urmează să implementeze în acest sens un proiect ce va fi finanțat prin POS Mediu. Evaluarea 

relaţiilor structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea SCI Oltul mijlociu – Cibin 

– Hârtibaciu, sit nepreluat in custodie/administrare, revine ministerului de resort. 

 

II.7. - Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar 

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2009, 

definiţia planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea: „documentul 

care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, 

precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura 

pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”. 

Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere 

menţinerea şi/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de 
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interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ţinându-se cont de 

caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa 

relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale 

protejate de interes comunitar, după cum s-a arătat în paragraful anterior. 

Siturile Natura 2000 Frumoasa nu beneficiază în prezent de existenţa unui plan de management 

şi, ca atare, până în momentul de faţă, nu au fost stabilite obiectivele de conservare specifice 

celor două situri. De asemenea, nu au fost aprobate de către ministerul de resort nici măsurile 

minime de conservare stabilite de către structura de administrare a siturilor Natura 2000 

Frumoasa. De asemenea, în cazul SCI Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, sit nepreluat in 

custodie/administrare, identificarea obiectivelor de conservare revine ministerului de resort. 

 

II.8. - Descrierea stării actuale de conservare a ariilor protejate de interes comunitar 

Evaluarea stării de conservare a unei arii naturale protejate constă, cel puţin, în însumarea stării 

de conservare a habitatelor naturale şi a specilor de interes conservativ şi/sau protectiv, direct 

corelat cu presiunile antropice şi naturale din prezent. 

Pentru cuantificarea stării reale actuale de conservare a unui sit Natura 2000 este necesară 

realizarea unei evaluări de bază riguroase, acesta fiind punctul de calibrare de la care, ulterior, 

prin activități specifice de monitorizare a componentelor biologice de interes conservativ, se va 

putea evalua abaterea de la starea de conservare inițială (practic starea de conservare la un 

moment dat). 

Evaluarea stării de conservare inițială va fi realizată tot ca urmare a implementării proiectului la 

care s-a făcut referire în secțiunile anterioare. 
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Capitolul III – Identificarea şi evaluarea impactului 

III.1. - Analiza suprafețelor de intravilan incluse în rețeaua ecologică Natura 2000 

Trupul de intravilan nr. 12 (Tabară de vară Tomnatic) se află în interiorul SCI Frumoasa și SPA 

Frumoasa și este un trup de intravilan existent (Figura nr. 5). Prin actualizarea PUG Cisnădie nu 

se propune extinderea trupului de intravilan nr. 12. 

 

Figura nr. 5 – Localizarea trupului de intravilan nr. 12 (Tabară de vară Tomnatic) 

Trupul de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) se află în imediata vecinătate a SCI Frumoasa și SPA 

Frumoasa și este un trup de intravilan existent (Figura nr. 6, 7 și 8). Prin actualizarea PUG 

Cisnădie nu se propune extinderea trupului de intravilan nr. 15. 

 

Figura nr. 6 – Localizarea trupului de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) 
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Figura nr. 7 – Relația trupului de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) cu SCI Frumoasa 

 

 

 

Figura nr. 8 – Relația trupului de intravilan nr. 15 (Baraj Sadu) cu SPA Frumoasa 
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Trupul de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă Tocile) se află în interiorul SCI Oltul mijlociu – Cibin 

– Hârtibaciu și este un trup de intravilan existent (Figura nr. 9 și 10). Prin actualizarea PUG 

Cisnădie nu se propune extinderea trupului de intravilan nr. 3. 

 

 

Figura nr. 9 – Localizarea trupului de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă Tocile) 

 

 

Figura nr. 10 – Relația trupului de intravilan nr. 3 (Ferma piscicolă Tocile) 

 cu SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu 
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Trupul de intravilan nr. 6 (Cabana OS Valea Cibinului) se află în imediata vecinătate a SCI Oltul 

mijlociu – Cibin - Hârtibaciu și este un trup de intravilan existent (Figura nr. 11 și 12). Prin 

actualizarea PUG Cisnădie nu se propune extinderea trupului de intravilan nr. 6. 

 

 

Figura nr. 11 – Localizarea trupului de intravilan nr. 6 (Cabana OS Valea Cibinului) 

 

 

Figura nr. 12 – Relația trupului de intravilan nr. 6 (Cabana OS Valea Cibinului) 

 cu SCI Oltul mijlociu – Cibin - Hârtibaciu 
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III.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea planului asupra efectivelor 

populaţionale ale speciilor de interes comunitar şi asupra distribuţiei acestora la nivelul 

ariilor naturale protejate de interes comunitar 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.3. - Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.4. - Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt şi lung 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.5. - Identificarea și evaluarea impactului aferent fazelor de construcţie, de operare şi de 

dezafectare a proiectului 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 
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imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.6. - Identificarea şi evaluarea impactului rezidual 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.7. - Identificarea şi evaluarea impactului cumulativ 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

 

III.8. - Analiza și evaluarea diverselor tipuri de impact în raport cu integritatea ariilor 

natural protejate de interes comunitar pe baza indicatorilor cheie cuantificabili 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 
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Astfel, se constată că toți indicatorii de evaluare a efectelor dezvoltării PUG asupra habitatelor și 

speciilor de interes comunitar din perimetrul celor 3 situri Natura 2000 sunt irelevanți (nu se 

pierd suprafețe de habitate de interes comunitar, nu se pierd habitate specifice sub o formă sau 

alta necesităților ecologice ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra disturbări 

fonice suplimentare, nu se vor înregistra fragmentări de habitate etc.). 

Având în vedere cele anterior menționate se constată că integritatea celor 3 situri Natura 2000 nu 

va fi afectată. 

 

Capitolul IV – Măsuri de reducere a impactului 

IV.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa, nefiind cazul identificării unor măsuri de 

reducere a impactului specifice. 

 

IV.2. - Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa, nefiind cazul identificării unor măsuri de 

reducere a impactului specifice și a monitorizării acestora. 

 

Capitolul V – Metode utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile şi habitatele 

de interes comunitar afectate/potenţial afectate 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 
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OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Având în vedere cele menționate, metoda utilizată pentru culegerea datelor a fost cea de 

observație directă. 

 

Concluzii 

Trupurile de intravilan aflate în perimetrul celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr 12 - Tabară de 

vară Tomnatic și nr. 3 - Ferma piscicolă Tocile), precum și trupurile de intravilan aflate în 

imediata vecinătate a celor 3 situri Natura 2000 (trupurile nr. 15 - Baraj Sadu și nr. 6 - Cabana 

OS Valea Cibinului) sunt trupuri de intravilan existente în prezent, iar actualizarea PUG al 

orașului Cisnădie nu prevede extinderea acestora. 

Ca atare, se constată faptul că actualizarea PUG nu va conduce sub nicio formă la afectarea 

speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SCI Frumoasa, SCI 

Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și SPA Frumoasa. 

Cu toate că nu face obiectul prezentului studiu de evaluare adecvată, constatăm prezența la 

nivelul UAT Cisnădie a monumentului naturii de interes național Calcarele cretacice de la 

Cisnădioara, arie naturală protejată pentru care se impune continuarea desfășurării de activități 

de conservare. 

Având în vedere cele anterior menționate se constată că integritatea celor 3 situri Natura 2000 nu 

va fi afectată. 

 

 


