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 Anul 2021 a fost caracterizat de existen
fiind prezent fenomenul de secetă  pe perioada lunilor iulie
factor de stres pentru speciile cu regi
conservare a acestora, Râul Ialomi
habitatele acvatice sau de mlaștină, prezența fenomenului de deficit hidric nu duce la dispariția 
acestora decât pe perioada secetei. În momentul reducerii fenomenului de secetă habitatele acvatice 
revin la starea inițială. Din observațiile și monitorizările efectuate de personalul Adm.PN
reieșit prezența unor evenimente deosebită care să pună
speciilor și habitatelor de interes comunitar, starea de conservare a acestora fiind bună și foarte 
bună. 
 Sit de importanță comunitară
important coridor ecologic care străbate Bărăganul, legând Subcarpa
Dunăre, Ialomița fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. Situl este important prin 
prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le adăposte
identificate 8 habitate de interes comunitar, 3 dintre acestea ocupân
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba
- 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercusrobur
din lungul marilor râuri (Ulmenionminoris
De asemenea, situl este important 
specie reintrodusă, vidra (Lutra lutra
ROSPA0152 Coridorul Ialomiței a fost delimitat în vederea consolidării stării de
termen lung a populațiilor de păsări, în special acvatice, care 
viață (odihnă, cuibărit, hrănire). Zona este importantă pentru populația cuibăritoare de 
dumbrăveancă (Coraciasgarrulus), ciocănitoare de s
(Buteorufinus), uliu cu picioare scurte (
mică (Egrettagarzetta), vânturelul de seară (
stârc de noapte (Nycticoraxnycticorax
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LETIN INFORMATIV 2021 
ORIDORUL IALOMIȚEI 

ost caracterizat de existența unei perioade cu un anumit deficit de umiditate
t fenomenul de secetă  pe perioada lunilor iulie-august. Deși lunile de secetă sunt un 

factor de stres pentru speciile cu regim de viață acvatic, acest fapt nu pune în pericol starea de 
conservare a acestora, Râul Ialomița asigurând în continuare condiții de viață bune. Referitor la 

ștină, prezența fenomenului de deficit hidric nu duce la dispariția 
acestora decât pe perioada secetei. În momentul reducerii fenomenului de secetă habitatele acvatice 

țiile și monitorizările efectuate de personalul Adm.PN
șit prezența unor evenimente deosebită care să pună în pericol capacitatea de conservare a 

și habitatelor de interes comunitar, starea de conservare a acestora fiind bună și foarte 

ță comunitară și Sit de protecție specială avifaunistică, reprezintă cel mai 
important coridor ecologic care străbate Bărăganul, legând Subcarpații și Câmpia Ploieștiului de 

ța fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. Situl este important prin 
prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le adăpostește. Pe suprafața sitului au fost 
identificate 8 habitate de interes comunitar, 3 dintre acestea ocupând o suprafață de cca. 40%:

și carpen; 
Populus alba; 
Quercusrobur, Ulmuslaevis, Fraxinus excelsior sau 

Ulmenionminoris). 
De asemenea, situl este important și prin speciile de faună existente aici: castor (

Lutra lutra), popândău (Spermophilluscitellus). 
ței a fost delimitat în vederea consolidării stării de

țiilor de păsări, în special acvatice, care utilizează zona în una din etapele de 
ță (odihnă, cuibărit, hrănire). Zona este importantă pentru populația cuibăritoare de 

), ciocănitoare de stejar (Dendrocoposmedius
), uliu cu picioare scurte (Accipiterbrevipes), pescăraș albastru (Alcedoatthis

), vânturelul de seară (Falcovespertinus), Stârc pitic (Ixobrychusminutus
Nycticoraxnycticorax). 
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ța unei perioade cu un anumit deficit de umiditate, 
și lunile de secetă sunt un 

ță acvatic, acest fapt nu pune în pericol starea de 
ța asigurând în continuare condiții de viață bune. Referitor la 

ștină, prezența fenomenului de deficit hidric nu duce la dispariția 
acestora decât pe perioada secetei. În momentul reducerii fenomenului de secetă habitatele acvatice 

țiile și monitorizările efectuate de personalul Adm.PN-BmB nu a 
în pericol capacitatea de conservare a 

și habitatelor de interes comunitar, starea de conservare a acestora fiind bună și foarte 

, reprezintă cel mai 
ții și Câmpia Ploieștiului de 

ța fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. Situl este important prin 
ște. Pe suprafața sitului au fost 

ță de cca. 40%: 

sau F. angustifolia 

și prin speciile de faună existente aici: castor (Castor fiber), 

ței a fost delimitat în vederea consolidării stării de conservare pe 
utilizează zona în una din etapele de 

ță (odihnă, cuibărit, hrănire). Zona este importantă pentru populația cuibăritoare de 
Dendrocoposmedius), șorecar mare 

Alcedoatthis), egreta 
Ixobrychusminutus), 
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Monitorizarea se realizează conform Planulu
 

a.1) Habitatele terestre 
Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri 
luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plop 
interes comunitar: 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
- 92A0 Păduri-galerii de Salix alba 
-92F0 Păduri ripariene mixte cu 
Fraxinusangustifolia din lungul marilor râuri (
- 91I0 Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp.
Nu s-au observat efecte negative asupra habitatelor terestre. Prin observa
personalul de teren (metoda transectelor) nu s
conservare nefavorabilă a acestor habitate (atacuri de dăunători, rupturi de vânt, etc.). 
Nu au fost înregistrate incendii de vegeta
Starea de conservare este favorabilă.

a.2) Habitatele acvatice 
-  Habitatul 3270 - Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din 
habitatul este prezent pe suprafețe foarte reduse de
moarte” ale râului și în zonele mlăștinoase.
- Habitatul 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegeta
Ranunculionfluitantis și Callitricho
lungul râului Ialomița. Din observațiile efectuate nu s
afecteze în sens negativ starea de conservare a habitatului.
 
 

a.3)Mamifere 
 Utilizându-se metoda transectelor au fost efectuate observa
mamifere enumerate în Fișa standard a sitului. Popândăul (
legată mai ales de exploatațiile agricole de pe teritoriul sitului și din vecinătatea acestuia. Castorul 
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Monitorizarea se realizează conform Planului de activitate asumat de Adm. PN-BmB. 

Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri 
luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plop și sălcii. S-au efectuat observații asupra habitatelor de 

și carpen 
Salix alba si Populus alba 

92F0 Păduri ripariene mixte cu Quercusrobur, Ulmuslaevis, Fraxinus
din lungul marilor râuri (Ulmenionminoris) 

ție de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. 
au observat efecte negative asupra habitatelor terestre. Prin observațiile bilunare efect

personalul de teren (metoda transectelor) nu s-au evidențiat fenomene care să ateste o stare de 
conservare nefavorabilă a acestor habitate (atacuri de dăunători, rupturi de vânt, etc.). 

vegetație în cursul anului 2021. 
favorabilă. 

Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodionrubri
țe foarte reduse de-a lungul râului Ialomița precum și pe 

și în zonele mlăștinoase. 
Habitatul 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegeta

și Callitricho-Batrachion – habitatul este prezent pe suprafe
ța. Din observațiile efectuate nu s-au evidențiat fenomene sau activități care să 

afecteze în sens negativ starea de conservare a habitatului. 

se metoda transectelor au fost efectuate observații asupra celor 3 specii de
șa standard a sitului. Popândăul (Spermophilus citellus
țiile agricole de pe teritoriul sitului și din vecinătatea acestuia. Castorul 
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BmB.  

Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri - șleauri de 
ții asupra habitatelor de 

ercusrobur, Ulmuslaevis, Fraxinus sau 

țiile bilunare efectuate de 
țiat fenomene care să ateste o stare de 

conservare nefavorabilă a acestor habitate (atacuri de dăunători, rupturi de vânt, etc.).  

ChenopodionrubrişiBidention– 
ța precum și pe ”brațele 

Habitatul 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație de 
habitatul este prezent pe suprafețe reduse de-a 

țiat fenomene sau activități care să 

ții asupra celor 3 specii de 
Spermophilus citellus) este o specie 

țiile agricole de pe teritoriul sitului și din vecinătatea acestuia. Castorul 
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(Castor fiber) și vidra (Lutra lutra)sunt specii legate
menținut la un nivel optim și în acest an, deși nivelul apelor râului Ialomița a fost mai scăzut. Din 
observațiile efectuate s-a evidențiat o stare de conservare 
 

 

a.4) Reptile și amfibieni 
- Seceta din timpul veriinu a avut efecte negative asupra speciilor, iar condi
perioada prevernală au permis ca speciile să beneficieze deprezen
semiacvatice necesare pentru depunerea pontei. A fost observat un
aceste specii, starea de conservare fiind 
 
 
 
 
PAZĂ /  REGLEMENTARE 
 
În cursul anului 2021 au fost eliberate un număr de 126 de avize favorabile pentru planurile / 
proiectele / activitățile desfășurate pe teritoriul și în vecinătatea ROSCI0290 și ROSPA0152 
Coridorul Ialomiței, după cum urmează:
 - 53 avize pentru activități de exploatare masă lemnoasăși pentru activități de punere în 
valoare a masei lemnoase în vederea exploatării, conform amenajamentelor silvice în vigoare;
 - 10 avize pentru desfășurarea acti
de vânătoare ce se suprapun cu teritoriul ROSCI0290 
 - 45 avize desfășurare activități agricole;
 - 18 avize pentru alte tipuri de activită
rețea infrastructură rutieră, realizare rețea alimentare cu apă, realizare rețea canalizare, realizare / 
modernizare stații epurare ape uzate, etc.).
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)sunt specii legate de mediul acvatic, dar condițiile de viață s
ținut la un nivel optim și în acest an, deși nivelul apelor râului Ialomița a fost mai scăzut. Din 

țiat o stare de conservare favorabilă. 

nu a avut efecte negative asupra speciilor, iar condițiile hidrice bune din 
perioada prevernală au permis ca speciile să beneficieze deprezența habitatelor acvatice și 
semiacvatice necesare pentru depunerea pontei. A fost observat un număr mare de exemplare din 
aceste specii, starea de conservare fiind favorabilă. 

În cursul anului 2021 au fost eliberate un număr de 126 de avize favorabile pentru planurile / 
țile desfășurate pe teritoriul și în vecinătatea ROSCI0290 și ROSPA0152 

ței, după cum urmează: 
ți de exploatare masă lemnoasăși pentru activități de punere în 

valoare a masei lemnoase în vederea exploatării, conform amenajamentelor silvice în vigoare;
șurarea activității de recoltare specii de interes cinegetic pe fondurile 

de vânătoare ce se suprapun cu teritoriul ROSCI0290 și ROSPA0152 Coridorul Ialomiței;
șurare activități agricole; 

18 avize pentru alte tipuri de activități / planuri / proiecte (Planuri de Urbanism, reabilitare 
țea infrastructură rutieră, realizare rețea alimentare cu apă, realizare rețea canalizare, realizare / 

ții epurare ape uzate, etc.). 
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țiile de viață s-au 
ținut la un nivel optim și în acest an, deși nivelul apelor râului Ialomița a fost mai scăzut. Din 

țiile hidrice bune din 
ța habitatelor acvatice și 

număr mare de exemplare din 

În cursul anului 2021 au fost eliberate un număr de 126 de avize favorabile pentru planurile / 
țile desfășurate pe teritoriul și în vecinătatea ROSCI0290 și ROSPA0152 

ți de exploatare masă lemnoasăși pentru activități de punere în 
valoare a masei lemnoase în vederea exploatării, conform amenajamentelor silvice în vigoare; 

ții de recoltare specii de interes cinegetic pe fondurile 
și ROSPA0152 Coridorul Ialomiței; 

te (Planuri de Urbanism, reabilitare 
țea infrastructură rutieră, realizare rețea alimentare cu apă, realizare rețea canalizare, realizare / 
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Au fost efectuate un număr de 168 acţiuni pent
pe raza Coridorului din care 6 acţiuni au fost efectute cu IPJ Ialomita, iar restul de 162 cu personal 
propriu. 

      S-au efectuat 25 de acțiuni de verificare a respectării condițiilor impuse prin avizele 
eliberate agenților economici. 

      S-au efectuat un număr de 4 verificări privind respectarea măsurilor de management 
specifice și 35 verificări la avizele de transport material lemnos.
 
 
MANAGEMENTUL DATELOR 
 În 2021 au fost realizate un număr de 12 update
 În anul 2021, site-ul web al APNBMB
unici, cu un număr de 15.354  accesări/vizualizări ale site
 Inventarierea și cartarea elementelor de biodiversitate de interes co
printr-unproiect finanțat prin POIM și implementat
Universitatea Transilvania Brașov și APM Ialomița.
 
TURISM 

La această dată, infrastructura de vizitare a ariei naturale protejate Coridorul Ialomi
formată din următoarele dotări: 

 dotări achiziționate în cadrul proiectului POIM 
management integrat pentru siturile 
Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul I
Alexeni (III.2.)” 

 20 de panouri informative despre ariile naturale protejate vizate.

 1 ambarcațiune cu motor de 90 CP.

 1 ambarcațiune gonflabilă cu motor de 6 CP pentru transportul 
 

În urma verificărilor făcute în teren de rangeri, în anul 2021 a fost înregistrat un număr de 369 
vizitatori, împărțiți în următoarele categorii:
- ecoturiști – 158 
- pescari sportivi – 211. 
 
CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADI
 
 Au fost semnate 2 protocoale de colaborare 
protejate, în cadrul cărora au fost desfă
interesați în administrarea ariei naturale protejate

Nr. 
crt. 

Administratia 
Parcului 

Natural Balta 
Mica a Brailei 

Titlul 
proiect

ului 

Obiectul 
parteneriatului/

colului
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Au fost efectuate un număr de 168 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale 
pe raza Coridorului din care 6 acţiuni au fost efectute cu IPJ Ialomita, iar restul de 162 cu personal 

țiuni de verificare a respectării condițiilor impuse prin avizele 

au efectuat un număr de 4 verificări privind respectarea măsurilor de management 
și 35 verificări la avizele de transport material lemnos. 

 
În 2021 au fost realizate un număr de 12 update-uri (lunar). 

l APNBMB fost accesat de un nr. cumulat de 23.995 vizitatori 
354  accesări/vizualizări ale site-ului www.bmb.ro. 

și cartarea elementelor de biodiversitate de interes conservativ 
țat prin POIM și implementat de Adm. PN-BmB în parteneriat cu 

șov și APM Ialomița. 

La această dată, infrastructura de vizitare a ariei naturale protejate Coridorul Ialomi

ționate în cadrul proiectului POIM ”Realizarea Planului de 
management integrat pentru siturile Natura2000 ROSCI0290 Coridorul 

ței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și Rezervația Naturală Pădurea 

20 de panouri informative despre ariile naturale protejate vizate. 

cu motor de 90 CP. 

țiune gonflabilă cu motor de 6 CP pentru transportul pe râul Ialomi

În urma verificărilor făcute în teren de rangeri, în anul 2021 a fost înregistrat un număr de 369 
țiți în următoarele categorii: 

CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE

2 protocoale de colaborare cu Direcțiile Silvice de pe raza ariei naturale 
în cadrul cărora au fost desfășurate activități de conștientizare și comunicare cu factorii 

ți în administrarea ariei naturale protejate. 

Obiectul 
parteneriatului/proto

colului 

Institutia 
partenera 

Perioada 
de 

implementare 
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ru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale 
pe raza Coridorului din care 6 acţiuni au fost efectute cu IPJ Ialomita, iar restul de 162 cu personal 

țiuni de verificare a respectării condițiilor impuse prin avizele 

au efectuat un număr de 4 verificări privind respectarea măsurilor de management 

995 vizitatori 

nservativ s-a realizat 
BmB în parteneriat cu 

La această dată, infrastructura de vizitare a ariei naturale protejate Coridorul Ialomiței este 

zarea Planului de 
Natura2000 ROSCI0290 Coridorul 

și Rezervația Naturală Pădurea 

pe râul Ialomița. 

În urma verificărilor făcute în teren de rangeri, în anul 2021 a fost înregistrat un număr de 369 

ȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

raza ariei naturale 
știentizare și comunicare cu factorii 

Activitati 
derulate de 

administratia 
parcului 
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R.A 
1 PN BmB R.A 

 și Coridorul 
Ialomitei 

N/A Colaborarea 
interinstitu

pentru 
prevenire,combatere 

conștientizare și 
educație ecologică

2 Coridorul 
Ialomitei 

N/A Colaborarea 
interinstitu

pentru 
prevenire,combatere,co
nștientizare și educație 

ecologică

 
 În anul 2021, au avut loc 5 activită
Planului de management integrat pentru siturile 
ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, având tema 
Ocrotirea și protejarea elementelor naturale prezente în aria naturală protejată Coridorul Ialomiței 
și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni

 
 

Proiecte cu finanțare europeană / alte surse
 Programul Operațional Infrastructură 

Adm. PN-BmB, în parteneriat cu Universitatea Transilvania Bra
Protecția Mediului Ialomița implementează 
management integrat pentru siturile Natura2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomi
Coridorul Ialomiței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, cod SMIS 119609,proiect 
finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014
1. Date generale: 
Promotor de proiect 
Parteneri de proiect 
 

Administra
Universitatea Transilvania Bra
Exploatări Forestiere
Agenția pentru Pr

Denumire proiect Realizarea Planului de management integrat pentru siturile Natura2000 
ROSCI0290 Coridorul Ialomi
Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)

Perioada de 
implementare 

septembrie 2018 

Valoarea proiectului 4.552.856,42

 
2. Activități ce vor fi efectuate în perioada de implementare
1. Verificarea și cartarea limitelor ariilor protejate, descrierea mediului abiotic, a formelor de
 proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosin
protejate vizate de proiect. 
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Colaborarea 
interinstituțională 

pentru 
prevenire,combatere 

știentizare și 
ție ecologică 

Directia Silvica 
Ialomita- Ocolul 
Silvic Slobozia, 

Ocolul Silvic 
Urziceni 

30.01.2021 – 
31.12.2021 

Colaborarea 
interinstituțională 

pentru 
prevenire,combatere,co

știentizare și educație 
ecologică 

Directia Silvica 
Prahova- Ocolul 

Silvic Ploiesti 

30.01.2021 – 
31.12.2021 

au avut loc 5 activități de educație ecologică din cadrul Proiectului ”Realizarea 
Planului de management integrat pentru siturile Natura2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomi

ței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, având tema 
și protejarea elementelor naturale prezente în aria naturală protejată Coridorul Ialomiței 

Pădurea Alexeni. 

europeană / alte surse 
nfrastructură Mare 2014-2020, Axa 4 

BmB, în parteneriat cu Universitatea Transilvania Brașov și Agenția pentru 
ția Mediului Ialomița implementează în prezent proiectul ”Realizarea Planului de 

management integrat pentru siturile Natura2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 
ței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, cod SMIS 119609,proiect 

țional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei 
Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură 
Exploatări Forestiere 

ția pentru Protecția Mediului Ialomița 
Realizarea Planului de management integrat pentru siturile Natura2000 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și 

ția Naturală Pădurea Alexeni (III.2.) 
rie 2018 – august 2022 

4.552.856,42 lei 

ți ce vor fi efectuate în perioada de implementare 
și cartarea limitelor ariilor protejate, descrierea mediului abiotic, a formelor de

, a regimului de administrare, a folosinței terenului din ariile naturale 

Page 5 of 7 

Acțiuni comune de 
patrulare pentru 
prevenirea și/sau 

constatatrea faptelor 
ilegale, 

conștientizare și 
educație ecologică 
Acțiuni comune de 

patrulare pentru 
prevenirea și/sau 

constatatrea faptelor 
ilegale , 

conștientizare și 
educație ecologică 

din cadrul Proiectului ”Realizarea 
Natura2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, 

ței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, având tema 
și protejarea elementelor naturale prezente în aria naturală protejată Coridorul Ialomiței 

șov și Agenția pentru 
în prezent proiectul ”Realizarea Planului de 

ței, ROSPA0152 
ței și Rezervația Naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”, cod SMIS 119609,proiect 

Facultatea de Silvicultură și 

Realizarea Planului de management integrat pentru siturile Natura2000 
ței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și 

și cartarea limitelor ariilor protejate, descrierea mediului abiotic, a formelor de 
ței terenului din ariile naturale  
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2. Identificarea și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și a stării 
de conservare precum și stabilirea măsurilo
monitorizare pentru habitatele forestiere de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de 
proiect 
3. Identificarea și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoar
de conservareprecum și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 
monitorizare pentru habitatele neforestiere de interes conservativ dincadrul siturilor Natura 2000 
vizate de proiect 
4. Identificarea și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
de conservare precum și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 
monitorizare pentru speciile de herpetofaună de interes comunitar din cadrul siturilor Natura
vizate de proiect 
5. Identificarea și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
de conservare precum și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 
monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din  cadrul siturilor Natura 2000
6. Identificarea și cartarea distribuției, colectarea informațiilor despre impacturile antropice și 
evaluarea stării de conservare,precum 
protocoalelor de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar din ariile naturale 
protejate vizate de proiect 
7. Elaborarea studiului socio-economic pentru ariile naturale protejate vizate de proiect
8. Dezvoltarea unei baze de date GIS prin i
9. Elaborarea Planului de Management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect
10. Realizarea unor acţiuni de conştientizareşi informare a publicului de pe teritoriul cărora se 
găsesc cele 3 arii naturale protejate. 
11. Întărirea capacităţiiinstituţionale a beneficiarului 
perfecționare și prin realizarea de achiziții de echipamente și dotări ce servesc obiectivelor de 
administrare a ariilor naturale protejate
 
* Implementarea proiectului a început în luna septe
realizatemajoritatea activităților din proiect. A fost realizat și Planul de management integrat 
pentru cele 3 arii naturale protejate vizate, acesta fiind în faza avizăr
* Procentul de implementare (rambursare)
nefiind înregistrate întârzieri în desfă
 
4.4. Instruire personal 
 În anul 2021 angajații PN-BmB au participat la 
cum urmează: 
- 1 persoana instruita în domeniul comunicării 
- 1 persoana participanta la a 3-a conferin
 
4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ar
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și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și a stării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

monitorizare pentru habitatele forestiere de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de 

și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoar
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

monitorizare pentru habitatele neforestiere de interes conservativ dincadrul siturilor Natura 2000 

ției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

monitorizare pentru speciile de herpetofaună de interes comunitar din cadrul siturilor Natura

și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

amifere de interes comunitar din  cadrul siturilor Natura 2000
și cartarea distribuției, colectarea informațiilor despre impacturile antropice și 

evaluarea stării de conservare,precum și stabilirea măsurilor de management specifice și a 
otocoalelor de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar din ariile naturale 

economic pentru ariile naturale protejate vizate de proiect
Dezvoltarea unei baze de date GIS prin integrarea informaţiilor cartate în teren 

9. Elaborarea Planului de Management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect
10. Realizarea unor acţiuni de conştientizareşi informare a publicului de pe teritoriul cărora se 

 
Întărirea capacităţiiinstituţionale a beneficiarului și a partenerilor prin participarea la cursuri de 

ționare și prin realizarea de achiziții de echipamente și dotări ce servesc obiectivelor de 
administrare a ariilor naturale protejate în cauză. 

* Implementarea proiectului a început în luna septembrie 2018, fiind deja 
ților din proiect. A fost realizat și Planul de management integrat 

entru cele 3 arii naturale protejate vizate, acesta fiind în faza avizărilor și aprobărilor
(rambursare) al proiectului până în prezent este de 
desfășurarea activităților.  

BmB au participat la două cursuri de pregătire profesională, după 

a în domeniul comunicării organizat de Asociația rangerilor din România
a conferință a retelei de arii naturale din Carpati 

administrarea ariilor naturale protejate  
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și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și a stării 
și a protocoalelor de 

monitorizare pentru habitatele forestiere de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de 

și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

monitorizare pentru habitatele neforestiere de interes conservativ dincadrul siturilor Natura 2000 

ției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

monitorizare pentru speciile de herpetofaună de interes comunitar din cadrul siturilor Natura 2000 

și cartarea distribuției, evaluarea presiunilor actuale, amenințărilor viitoare și astării 
și stabilirea măsurilor de management specifice și a protocoalelor de 

amifere de interes comunitar din  cadrul siturilor Natura 2000 
și cartarea distribuției, colectarea informațiilor despre impacturile antropice și 

și stabilirea măsurilor de management specifice și a 
otocoalelor de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar din ariile naturale 

economic pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 

9. Elaborarea Planului de Management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 
10. Realizarea unor acţiuni de conştientizareşi informare a publicului de pe teritoriul cărora se 

și a partenerilor prin participarea la cursuri de 
ționare și prin realizarea de achiziții de echipamente și dotări ce servesc obiectivelor de 

mbrie 2018, fiind deja 
ților din proiect. A fost realizat și Planul de management integrat 

și aprobărilor. 
lui până în prezent este de 83,4%, 

ri de pregătire profesională, după 

ția rangerilor din România 
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 având prevăzut un buget  în sumă de 570,00 mii lei. 

Pentru buna funcționare a APNBMB în anul 2021, RNP
1.687,00mii lei, care include și situl CI

                                               

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul:
CHELTUIELI (mii lei) 
Cheltuieli totale, din care: 
A. Managementul biodiversitatii 
B. Managementul vizitatorilor 
C. Constientizare publica, mostenire culturala, dezv. locala
D. Management si Administrare  

VENITURI(mii lei) 
Total venituri, din care: 
- Venituri din incasarea tarifelor de avizare
- Venituri din incasarea tarifelor de vizitare
- Venituri din prestări servicii 
- Venituri din servicii de administrare parc RNP
- Alte venituri din exploatare (venituri din fonduri structurale)

 
 
4.6. Bugetul alocat pentru anul ur

În anul 2022, bugetul propus spre aprobare către RNP 
care RNP Romsilva 1.983,00 mii lei, surse proprii 65,00 mii lei 
lei. Precizăm că bugetul include atât 
cu ariile naturale care se suprapun acestuia
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având prevăzut un buget  în sumă de 570,00 mii lei.  

ționare a APNBMB în anul 2021, RNP-ROMSILVA  a  asigurat suma de 
și situl CI. 

                                                                                                                  

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul: 2021

3.320,00
1.428,00

332,00
C. Constientizare publica, mostenire culturala, dezv. locala 465,00

1.095,00

3.320,00
Venituri din incasarea tarifelor de avizare 22,00

in incasarea tarifelor de vizitare 1,00
40,00

Venituri din servicii de administrare parc RNP 1.687,00
Alte venituri din exploatare (venituri din fonduri structurale) 1.570,00

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor 

În anul 2022, bugetul propus spre aprobare către RNP –ROMSILVA este de 3.064,00 mii lei, din 
care RNP Romsilva 1.983,00 mii lei, surse proprii 65,00 mii lei și fonduri structurale1.013,00 mii 

atât administrarea Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
cu ariile naturale care se suprapun acestuia) cât și a sitului Coridorul Ialomiței… 
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ROMSILVA  a  asigurat suma de 

                                                                   mii lei  

1 2020 

3.320,00  

428,00  

332,00  

465,00  

095,00  

3.320,00  

22,00  

1,00  

40,00  

1.687,00  

570,00  

ROMSILVA este de 3.064,00 mii lei, din 
și fonduri structurale1.013,00 mii 

ui Natural Balta Mică a Brăilei (împreună 

 


