
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	                

	  

	  

	  
Prezentare proiect 

	  

Titlul proiectului: Management durabil si constientizare publica in Situl Natura 2000 ROSPA 0062- Lacuri de acumulare 
pe Arges 
Aplicant: Fundatia Eco- Montan 2000 

Contractant in cadrul activitatii de constientizare pentru situl Lacurile de acumulare de pe Arges: Asociatia Partener 
pentru Tine 

Finantator: proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational  Sectorial 
Mediu gestionat de Ministerul Mediului si Padurilor 

Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia, pe teritoriul administrativ al localitatilor-Bascov, 
Baiculesti, Bradu, Budeasa, Calinesti, Cateasca, Curtea de Arges, Merisani, Pitesti, Stefanesti, Topoloveni. 

 
Obiectivele proiectului 

 

Obiectiv general 

ü Protejarea biodiversitatii prin managementul durabil al implementarii Retelei Natura 2000 

Obiective specifice 

ü Elaborarea planului de management al sit-ului Natura 2000- Lacuri de acumulare pe Raul Arges (ROSPA 0062) 

ü Cresterea gradului de informare si constientizare a autoritatilor locale si publicului interesat cu privire la habitatul 
ariei, masurile de protectie avifaunistice si amenintarile speciilor in vederea asigurarii managementului durabil in 
situl ROSPA 0062 

 

Directii de actiune/Principalele activitati ale proiectului. 
	  

ü Actiuni preliminare de culegere a datelor din teren - date administrative si abiotice generale 
ü Inventarierea habitatelor si speciilor de interes comunitar 
ü Generarea hartilor GIS 
ü Elaborarea draft-ului de lucru al Planului de management 
ü Realizarea investitiilor de infrastructura suport pentru 

protectia si gestionarea sitului 
ü Imbunatatirea starii de conservare a habitatelor 
ü Elaborarea metodologiei planului de monitorizare a starii 

de conservare a habitatelor 

”Natura	  si	  educatia	  sunt	  asemanatoare,	  
caci	  educatia	  transforma	  pe	  om,	  si	  prin	  
aceasta	  transformare,	  creeaza	  natura.”	  
Democrit	  
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ü Consultarea factorilor interesati in protejarea diversitatii biologice din aria protejata 

ü Campanii de constintizare si evenimente de informare	  

Rezultate preconizate 
	  

ü Elaborare plan de management pe Situl ROSPA 0062 
ü Cartarea suprafetei de 2260 ha, suprafata cuprinsa in Sit pe 

Lacurile de acumulare de pe Raul Arges 
ü Descrierea a 11 serii de date administrative, 5 tipuri de habitate, 8 

factori abiotici 
ü Inventarierea si cartarea a 23 specii de pasari existente in sit 
ü Generarea a 5 seturi harti GIS 
ü Cresterea gradului de acceptare din partea factorilor interesati a 

masurilor propuse 
ü Cresterea gradului de cunoastere a ariei protejate si a habitatelor 

in 11 unitati administrativ teritoriale din judetul Arges 
ü Promovarea ariei in mediul institutional, asociativ, educativ, mass-

mediei si in randul membrilor comunitatilor locale din 11 localitati vizate prin proiect 

Descrierea generala a sit-ului 

Coordonate: 

Longitudine N 44º 48' 46''; Latitudine E 24º 58' 55'' 
Supratafata: 2 180.7 ha 
Judetul: Arges (100%) 
Localizare: pe lacurile de acumulare pe Raul Arges  
Aceste lacuri sunt oligomezotrofice. Aparitia lor a condus la modificarea si aparitia de noi habitate. Vegetatia este 
compusa din rasinoase, fag in amestec cu rasinoase, stejar in zona colinara. In partea mijlocie si inferioara a 
cursului padurile alterneaza cu suprafete de teren cu alta utilizare - agricola, livezi, fanete. 

Clase de habitate: plaje de nisip, rauri, lacuri, mlastini, paduri de conifer si arini, fauna. 

Calitate si importanta:  

Acest sit este foarte important pentru numarul mare de specii de pasari de pasaj pe care le adaposteste: Ciconia 
ciconia, Egretta garzetta, Lanius collurio, Ardeola ralloides, Ayya nyroca, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Lanius 
minor, Mergus albellus, etc. 

Impartirea administrativa. Localizarea teritorila si suprafata de sit. 

ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş 

Denumirea sit-ului Unitatea teritorial-administrativă în 
care este situat sit-ul 

Suprafata administrativ-teritoriala 
cuprinsa in sit 

ROSPA 0062 Bascov 5% 

 Bradu 2% 

 Budeasa 3% 

 Baiculesti 2% 

 Curtea de Arges 2% 

 Calinesti 1% 

”Stapanim	  natura	  prin	  a	  
ne	  supune	  ei”-‐	  Fr.	  Bacon	  
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 Cateasca 7% 

 Merisani 9% 

 Pitesti 3% 

 Topoloveni  < 1% 

 Stefanesti 2% 

Sursa tabel: HOTARARE nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca 
parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania 

VULNERABILITATE. PRESIUNI ANTROPICE EXERCITATE ASUPRA BIODIVERSITATII. 

• Reducerea si fragmentarea habitatelor din cauza urbanizarii 

• Dezvoltarea intensa a activitatilor industriale si de agrement  

• Suprapopulare cu specii de rapitori sau alte tipuri in devafoarea altor specii 

• Desecarea luncilor raurilor ce constituia zone umede favorabile florei si faunei 

• Cresterea poluarii apelor si solului cu deseuri menajere, peturi, ambalaje, deseuri vegetale, scurgeri de petrol etc. 

• Agricultura de tip industrial si suprapasunatul 

• Cresterea folosirii pesticidelor, vanatoarea  

• Supraexploatarea resurselor naturale (balastrul, pietris, apa, masa lemnoasa etc.) 

• Braconajul piscicol si faunistic  

• Poluarea cu erbicide  

• Turismul necontrolat si “moda  picnic”  

• Extinderea intravilanului in zonele din imediata vecinatate  

 

 

 

	  


