
Administrația siturilor Natura 2000 
Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș 

Aspecte privind propunerea tehnică a proiectului 





Suprafață totală administrată: 

 243.627,7 ha 

Suprafață vizată de 

management integrat: 

 26.140,55 ha (10,73%) 

19,94% 

43,6% 

8,85% 

27,61% 



27 teritorii administrative 



4 direcții silvice 

7 ocoale silvice private 





Biodiversitatea floristică la nivelul Carpaților românești, după Coldea Gh. și colab., 2009 



35.606 ha (17,93% din suprafaţa 

SCI Munții Făgăraș) 

conf. date GIS WWF România 



• Situl de importanță comunitară Munții Făgăraș include 17 arii naturale protejate 

de interes național, în suprafaţă totală de 22.913 ha (aproximativ 11,54% din 

suprafaţa totală a sitului); 

 

 

• Aria de protecție specială avifaunistică Piemontul Făgăraș include 3 arii naturale 

protejate de interes național, în suprafaţă totală de 1.292,5 ha (aproximativ 1,81% 

din suprafaţa totală a sitului); 

 

 

• Toate ariile naturale protejate de interes naţional vor face obiectul planului de 

management integrat.  

Aspecte privind relația rețelei naționale de arii naturale protejate cu 

siturile Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș 





Specii din flora și fauna sălbatică de interes protectiv 

 

• 66 de specii de plante endemice; 

 

 

• 157 de specii de plante de interes deosebit sub aspect protectiv: 7 sunt 

extincte/neregăsite, 1 periclitată,  126 rare, 2 vulnerabile, 11 vulnerabile/rare, 5 cu 

statut insuficient cunoscut, iar 5 sunt nepericlitate (conform Listei roşii a plantelor 

superioare din România); 

 

 

• 326 de specii de plante şi animale importante din punct de vedere protectiv sau 

conservativ (dintre care 16 specii de mamifere, 86 de păsări, 10 de amfibieni, 7 

de reptile, 3 de peşti, 3 de nevertebrate şi 201 de plante). 



• Munţii Făgăraş constituie o zonă cu resurse biogeografice importante sub aspect 

biogenetic, oferind habitate excelente pentru populaţii viabile de urs, lup, râs şi 

capră neagră; 

 

 

• Pe teritoriul sitului a fost capturată o femelă de capră neagră apreciată ca fiind cel 

mai mare exemplar din lume -126 puncte CIC (în 1993, pe Valea Arpăşel, judeţul 

Sibiu); 

 

 

• De asemenea, în anul 1978, pe aceeaşi vale, a fost capturat un exemplar de lup 

cotat ca record mondial.  

Munții Făgăraș - zonă deosebită din punct de vedere biogenetic 

 



Importanța siturilor Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș 

pentru rețeaua ecologică europeană Natura 2000 

 

• Munţii Făgăraș, pe locul al 2-lea în România ca suprafață, după situl de 

importanță comunitară Delta Dunării, a fost desemnat în vederea menținerii și/sau 

îmbunătățirii stării de conservare a 23 de tipuri de habitate de interes comunitar, 

dintre care 5 sunt prioritare, precum și a 33 de specii din flora și fauna sălbatică 

listată în anexa a II-a a Directivei Habitate; 

 

 

• Ponderea suprafeței cumulate estimate a tipurilor de habitate de interes 

comunitar la nivelul SCI Munții Făgăraș este de aprox. 88,8% din suprafața totală 

a sitului; 

 

 

• Piemontul Făgăraș a fost desemnat în vederea menținerii și/sau îmbunătățirii 

stării de conservare a 20 de specii de păsări de interes comunitar; 







Analiza fluxului turistic și încadrarea unor propuneri de investiții în infrastructura 

pentru uz public orientată spre protecția și gestionarea siturilor Natura 2000 



Încadrarea amplasamentului vizat de edificarea centrului de vizitare și 

relația cu alte obiective și facilități turistice 



Schiță plan centru de vizita - parter 



Schiță plan centru de vizita - mansardă 



Poteci tematice propuse, cu plecare de la centrul de vizitare  











Zone identificate pentru amplasarea panourilor de 

informare și conștientizare 





Analiza grupului țintă elevi din ciclul gimnazial 

Județ 
Nr. 

școli 
Nr. elevi 

ciclul primar 
Nr. elevi 

ciclul gimnazial 

Argeş 11 476 567 

Sibiu 18 1.222 1.125 

Vâlcea 10 335 371 

Brașov 24 1.342 1.423 
TOTAL 63 3.375 3.486 
 



Județ 
Nr. 

școli 
Nr. elevi 

ciclul primar 
Nr. elevi 

ciclul gimnazial 

Argeş 11 476 567 

Sibiu 18 1.222 1.125 

Vâlcea 10 335 371 

Brașov 24 1.342 1.423 
TOTAL 63 3.375 3.486 
 

Input: - cca. 3.500 elevi din ciclul gimnazial; 
 - costuri cazare + masă aprox. 90 lei/zi; 
 - valoarea eligibilă cumulată a activităţilor din 
 categoriile E şi F nu trebuie să depăşească 35% 
 din valoarea eligibilă a proiectului; 
Output:  - ?% elevi care vor beneficia? 
 - câte zile alocate pentru fiecare grup? 
 - criterii de selecție? 



Propunere tabără de vară pentru conștientizarea și 

educația ecologică a elevilor din ciclul gimnazial 



Încadrare în teritoriu: comuna Porumbacu de jos, județul Sibiu; 
 

Localizare: pe creasta Piscului Şerbotei; 
 

Altitudine: 1540 m, în partea superioară a pădurii de conifere; 
 

Capacitatea de cazare: 140 locuri în paturi în cabana nouă; 
 

Dotări: cabana nouă, cu parter şi două etaje, este construită din zid de piatră şi din 

lemn. Fiecare etaj are spre sud cîte un balcon lung cât întreaga clădire. La parter 

se găsesc: un hol, sufrageria, bucătăria şi locuinţa cabanierului. Cele două etaje, 

compartimentate identic, cuprind cîte cinci dormitoare spre sud şi cîte şapte spre 

nord. Fiecare nivel are grup sanitar propriu; 
 

Utilități: apă curentă, curent electric - microhidrocentrală proprie, încălzire cu 

lemne în sobe de teracotă; 
 

Căi de acces: cu mijloace auto pe DN 1 până în localitatea Porumbacu de Jos, 

apoi pe drum județean spre sud până în localitatea Porumbacu de Sus (4 km). Din 

localitatea Porumbacu de Sus se continuă pe drum forestier 16 km, după care 

urmează o potecă marcată până la cabană (2 ore). 

Cabana Negoiu – date tehnice 









Vă mulțumim pentru atenție! 

ADMINISTRAŢIA SITURILOR NATURA 2000 

MUNŢII FĂGĂRAŞ ŞI PIEMONTUL FĂGĂRAŞ 
O.S. Răşinari R.A. - Str. Octavian Goga nr. 1.687, 

Răşinari - 557200, jud. Sibiu 

Tel.: 0372/76.52.36, Fax: 0269/55.77.79 

O.S. Izvorul Florii R.A. - Str. Horea nr. 8, Avrig - 555200, 

jud. Sibiu 

Tel.: 0269/52.43.49 

E-mail: adm.fagaras@gmail.com 


