
PROCES VERBAL 

 
 

    Încheiat azi 12.03.2013, cu ocazia verificărilor efectuate pe teren, pe cursurile de apă: 

- pârâul Chereş între Hm 55 - Hm 70; 

- pârâul Mare între Hm 75 – Hm 80 

    în localitatea Cetăţuia, comuna Sânsimion, judeţul Harghita.  

 

Sunt prezenţi: 

- Pilbath G. Attila  – Organizaţia GeoEcologică ACCENT; 

 

- Claudiu Pasca  – I.C.A.S. Braşov; 

 

- Marius Reit  -  Fundaţia Carpaţi; 

 

- Sugar Szilard  – Asociaţia Grupul Mirvus; 

- Fulop Tihamer   “ 

 

- Demeter Laszlo  – Asociaţia MISGURNUS; 

 

- Miklos Gheza  – S.G.A. Harghita 

 - Kilyen Arpad    „ 

- Sandor Erzsebet    „ 

 

- Fabian Laszlo  – Primăria Sânsimion 

 - Csato Gabor    „ 

 

Având în vedere faptul că aceste cursuri de apă se află în situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos, 

este necesară  stabilirea soluţiilor de reducere a impactului lucrăriilor de decolmatare şi de defrişare 

prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor al S.G.A. Harghita, pe anul 2013, asupra florei şi faunei 

din zonă. 

 

În urma deplasării şi a discuţiilor purtate de către participanţi, s-au stabilit următoarele: 

 

1. Lucrarea ,,Decolmatare şi defrişare pe pr. Chereş, pe o lungime de 1500m” (amonte de 

confluenţa cu râul Olt) : 

 

- Lucrările se vor executa în prezenţa unui reprezentant din partea Organizaţia GeoEcologică Accent 

Braşov,  dl. biolog Imecs Istvan; 

- Reprezentantul Custodelui va fi contactat cu minim 2 zile înainte de începerea activităţii de defrişare şi 

decolmatare, iar lucrările vor fi documentate prin poze şi filme pentru baza de date a Custodelui; 

- Lucrările de defrişare se vor executa numai pe malul dreapt al pârâului, cele de decolmatare în albia 

actuală, pământul rezultat din săpătură se va depune pe malul drept şi se va nivela ulterior, după uscarea 

materialului depozitat; 

- Lucrările de decolmatare se vor executa prudent, fără a pune în pericol vizuinele castorilor aflaţi pe 

acest sector; 

- Dimensiunea albiei va fi cea din documentaţie, stabilită în baza calculelor hidraulice corespunzătoare 

debitului maxim Q 10% =  18,8 mc/s, debit stabilit prin Studiul Hidrologic elaborat de A.B.A. Olt Rm. 

Vâlcea. 



- Pentru obţinerea Avizului Custodelui  S.G.A. Harghita va furniza Custodelui o hartă pe care va fi 

marcată lungimea exactă a lucrării (stabilită în urma discuţiilor pe teren) însoţită de documentaţia 

tehnică cu descrierea lucrărilor planificate; 

- Efectele ulterioare a lucrării va fi evaluată de câtre Custode iar raportul evaluării va fi trimisă la S.G.A 

Harghita, APM Harghita şi Garda Naţ. de Mediu Comisariatul Jud. HR. 

 

2. Lucrarea ,,Decolmatare şi defrişare pe pr. Mare, pe o lungime de 500m” (amonte de confluenţa 

cu râul Olt ) : 

  

- Lucrările se vor executa în prezenţa unui reprezentant din partea Organizaţia GeoEcologică Accent 

Braşov,  dl. biolog Imecs Istvan; 

- Reprezentantul Custodelui va fi contactată cu minim 2 zile înainte de începerea activităţii de defrişare 

şi decolmatare, iar lucrările vor fi documentate prin poze şi filme pentru baza de date a Custodelui; 

- Lucrările de defrişare se vor executa numai pe malul dreapt al pârâului, cele de decolmatare în albia 

actuală, pământul rezultat din săpătură se va depune pe malul drept şi se va nivela ulterior, după 

uscarea materialului depozitat; 

- Lucrările de decolmatare se vor executa prudent, fără a pune în pericol vizuinele castorilor aflaţi pe 

acest sector; 

- Dimensiunea albiei va fi cea din documentaţie, stabilită în baza calculelor hidraulice corespunzătoare 

debitului maxim Q 10% =  21,2 mc/s, debit stabilit prin Studiul Hidrologic elaborat de A.B.A. Olt Rm. 

Vâlcea. 

- Pentru obţinerea Avizului Custodelui S.G.A. Harghita va furniza Custodelui o hartă pe care va fi 

marcată lungimea exactă a lucrării (stabilită în urma discuţiilor pe teren) însoţită de documentaţia 

tehnică cu descrierea lucrărilor planificate; 

- Efectele ulterioare a lucrării va fi evaluată de câtre Custode iar raportul evaluării va fi trimisă la S.G.A 

Harghita, APM Harghita şi Garda Naţ. de Mediu Comisariatul Jud. HR. 

 

Completări: 

Descrierea biodiversităţii inventariate în zonele afectate în cadrul proiectului „Plan de management şi 

campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos” - 

cod proiect  SMIS-CSNR 36405 

 

1. Pârâul Chereş şi împrejurimile: 

 

În zona lucrărilor propuse se găsesc habitate Natura 2000 şi habitate ale unor specii Natura 2000, cum 

ar fi: 

- habitat cod 7230 Mlaştini alcaline (marcate pe harta nr.1 cu albastru) 

- habitat cod 6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) 

(marcate pe harta nr. 1 cu contur alb) 

- habitat cod 6440 (N46 14 11.4 E25 52 37.5, N46 13 57.6 E25 52 24.4) 

- habitat cod 6510 (N46 14 01.8 E25 52 35.7) 

- - habitat cod 6430 (N46 13 55.5 E25 52 20.5) 

- specie cod 1166 Triturus cristatus / triton cu creastă (habitate marcate pe harta nr. 1 cu albastru) 

 

Descreşterea nivelului pânzei freatice ca urmare a lucrărilor de decolmatare ar putea rezulta în 

reducerea perioadei acvatice ale bălţilor care reprezintă habitate ale tritonului cu creastă, respectiv în 

schimbarea vegetaţiei pajiştilor cu Molinia. Este necesară monitorizarea efectelor  lucrărilor de decolmatare 

asupra acestor habitate. 

Trebuire acordat o atenţie sporită la scăderea pânzei freatice prin activităţi de adâncire a albiilor, pentru 

că desecarea zonelor prin scăderea pânzei freatice afectează în mod negativ atât speciile şi habitatele Natura 

2000 cât şi terenurile agricole (anul 2011 şi 2012 au fost cele mai secetoase ani din ultimii 50). 





Harta nr. 1 

 

 
 

 

 

 

Harta nr. 2 

 

 


