
ANEXA 1 
CRITERII DE SĂLBĂTICIE ÎN FUNCŢIE DE ZONARE 

 
1 

 

CRITERIU ZONA NUCLEU DE SĂLBĂTICIE ZONA TAMPON ( ZONA DE DE SEMI-
SĂLBĂTICIE) ZONA DE TRANZIŢIE 

1.  
Suprafaţa 
minimă 

Este recomandat un minim de 3000 de 
hectare compacte pentru a desemna o 
zonă ca fiind de sălbăticie, având ca 
obiectiv extinderea ei la 10000 de 
hectare, acolo unde este posibil, într-un 
cadru de timp stabilit. Zona nucleu poate 
fi formata si din mai multe suprafete 
apropiate care au sub 3000 ha daca 
acestea sunt conectate intre ele prin zone 
tampon. 

Suprafaţa minimă, cumulată, a zonelor nucleu 
și a zonelor tampon ar trebui să nu fie mai mică 
de 8000 de hectare. Daca nucleul depășește 
8000 de hectare, zona tampon nu mai este 
necesară. 
În mod ideal, zonele nucleu și tampon 
combinate ar trebui să fie suficient de mari 
pentru a permite expansiunea zonei nucleu 
până la un obiectiv de cel puţin 10000 de 
hectare. 
 

Fără suprafaţă minimă, însă este 
recomandabil ca această zonă să aibă o 
suprafaţă de cel puţin un sfert din totalul 
zonelor nucleu + tampon + tranziţie.  
Această zonă nu este obligatorie, dar în 
mod special recomandată. 

2.  
Biodiversitate 

Acest criteriu se referă la dinamica 
naturală a biodiversităţii. Chiar dacă 
există o tendinţă de reducere a 
numărului de specii și habitate, aceasta 
trebuie să fie acceptată ca fiind inerentă 
în atingerea obiectivului integrităţii 
naturale a ecosistemului. 

Schimbările naturale în biodiversitate vor fi 
acceptate (natura stabilește ce se întâmplă cu 
biodiversitatea, nefiind necesară nici un fel de 
intervenţie pentru păstrarea stării ecologice 
actuale). Activităţile umane se vor desfășura 
astfel încât să permită desfășurarea proceselor 
naturale. 
 

O gamă largă de practici tradiţionale este 
permisă, lăsând însă loc și 
managementului de non-intervenţie, 
acolo unde este posibil. 

3.  
Procese 
naturale 

Trebuie să fie prezente pe întreaga 
suprafaţă a zonei. 

Un plan clar de reconstrucţie a proceselor 
naturale sau  re-sălbăticire, acolo unde este 
posibil, și de reabilitare totală a acestora, în 
oricare din arealele unde nucleele s-ar putea 
extinde în viitor.  
 

Reconstrucţia/re-sălbăticirea poate 
apărea, spre exemplu, pentru a permite 
răspândirea, migraţia sau dispersia 
animalelor sălbatice din zona nucleu și 
zona tampon în această zonă. 

4.  
Așezări 
umane/ 
Construcţii 

Fără așezări umane sau construcţii 
permanente. Adăposturi temporare 
supuse reglementărilor dar fara locuire 
permanenta. Nu sunt permise noi 
constructii.   

Fără așezări umane sau construcţii permanente 
noi. Adăposturi temporare pentru vizitatori sau 
observatoare supuse reglementărilor și 
depinzând de mărimea zonelor nucleu și 
tampon. Se vor folosi materiale locale și 

Da, dar supuse reglementărilor în cazul 
noilor planuri de dezvoltare, pentru a 
conserva vizibilitatea valorilor din zonele 
nucleu și tampon, dar și a peisajului. 
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Fără alte infrastructuri decât cele 
aparţinând siturilor arheologice. 

păstrată arhitectura locală, iar structurile bine 
camuflate în peisaj. 
 

5.  
Infrastructură 

Fără infrastructură noua, iar cea 
existenta trebuie eliminata. Potecile ar 
trebui să fie puţin bătătorite, fără sau cu 
marcaj minim, excepţie făcând cazul în 
care acestea sunt necesare pentru 
cerinţele de conservare locală sau 
securitate publică. 

Fără infrastructură importantă şi fara activităţi 
industriale de orice tip.   
Potecile cu marcaj minim pentru turiști și 
localnici.  
Garduri temporare, doar dacă sunt necesare 
reconstrucţiei/re-sălbăticirii. 

Fără iniţiative de dezvoltare care  
fragmenteaza habitatele sau perturba 
peisajul.. 
Orice dezvoltare a facilităţilor pentru 
activităţile din zonele de sălbaticie ar 
trebui menţinută la minimum, să nu 
afecteze în viitor expansiunea potenţială 
a zonelor de tranziţie. 
 

6.  
Acces 

Accesul permis publicului pe poteci (cu 
piciorul), cu acordul  
administratorului/managerului zonei, 
pentru a reduce la minim impactul 
negativ asupra biodiversităţii, proceselor 
naturale și peisajului. 
Nu este permis accesul vehiculelor cu 
excepţia celor care servesc în procesul de 
reconstrucţie, conform planului de 
management. 
Accesul cu caii este permis, dar cu 
restricţii. 
 

Accesul permis publicului pe poteci (cu 
piciorul),  cu acordul   
administratorului/managerului  zonei, pentru a 
reduce la minim impactul negativ asupra 
biodiversităţii, proceselor naturale și peisajului.  
Vehiculele au accesul permis, dar sub strictă 
reglementare și doar pe trasee destinate 
acestora. 
Călăria este permisă, cu restricţii. 

Liber acces publicului. 
Accesul cu vehicule este posibil, dar cu 
anumite restricţii. 

7.  
Colectarea 
fructelor de 
pădure, a 
nucilor, a 
ciupercilor etc. 

Nu este permisă, cu excepţia membrilor 
comunităţilor locale, pentru consum 
propriu, pentru consumul vizitatorilor, 
însă nu pentru vânzare.  
În nici un caz în urma acestor acţiuni nu 
trebuie sa existe impact semnificativ 
asupra biodiversităţii. 

Permisă, dar doar pentru consumul 
vizitatorilor în momentul vizitei și pentru 
comunităţile locale pentru subzistenţă și 
comercializare. 
Trebuie să existe o politică clară de eliminare 
treptată a colectării produselor, în scopul 
vânzării acestora, din zonele care se vor 
transforma în viitor în zone nucleu. 
În nici un caz nu trebuie să existe impact 

Permisă, cu condiţia respectării 
principiilor managementului sustenabil. 
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semnificativ asupra biodiversităţii. 
 

8.  
Pășunatul 
animalelor 
domestice 

Nu este permis. Nu este permis, cu excepţia animalelor 
domestice aparţinând comunităţilor locale.  
În nici un caz nu trebuie să existe impact 
semnificativ asupra biodiversităţii. 
Nu se va permite pășunatul peste capacitatea 
de suport, și trebuie să existe planuri bine 
definite, în vederea eliminării treptate a acestor 
acţiuni din zonele care au potenţial de 
extindere spre caracterul de zonă nucleu. 
 

Permis, dar supus controlului densităţii, 
bazat pe principiile sustenabilităţii. 

9.  
Managementul 
pădurii/ 
Silvicultură 

Nu este permis. Permis, dar cu mari restricţii impuse de 
categoria de la T1–T4, păduri cu funcţii 
speciale pentru protecţie, și cu planuri bine 
definite în vederea eliminării treptate a acestor 
acţiuni din zonele care au potenţial de 
extindere spre caracterul de zonă nucleu și/sau 
desemnare de coridoare ecologice.  
Plantaţiile sunt permise doar în situaţia 
completării regenerării naturale și doar cu 
specii din tipul natural fundamental de pădure 
și doar de provenienţă locală. 
Nu este permisă construirea de noi drumuri 
forestiere. 
 

Permis, dar cu restricţii, care ţin de 
valorile ecologice, sociale și culturale 
asociate (arbori pentru biodiversitate, 
lemn mort, servicii ecologice, etc.). 
 
Nu este permisă schimbarea tipului 
natural fundamental de pădure. 

10.  
Colectarea 
lemnului mort 

Nu este permisă. Permisă, dar cu restricţii (cu condiţia păstrării 
unei cantităţi suficiente pentru conservarea 
speciilor și habitatelor). 

Permisă, dar cu anumite restricţii (cu 
condiţia păstrării unei cantităţi suficiente 
pentru conservarea speciilor și 
habitatelor). 
 

11.  
Managementul 
cinegetic și al 

Nu este permis. Nu este permis. Nu este permisă repopularea 
decât pentru scopuri de reconstrucţie. 

Permis sub reguli stricte, doar dacă 
animalele sălbatice sau numărul de specii 
permit acest lucru.  
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pescuitului Nu este permisă repopularea decât 
pentru scopuri de reconstrucţie. 
 

12.  
Agricultură 

Nu este permisă. Nu este permisă, decât cu excepţii în cazul 
pășunatului (vezi punctul 8) și al 
managementului tradiţional al fâneţelor 
realizat de către membrii comunităţilor locale. 
 

Agricultura este permisă.  
Agricultură tradiţională și organică acolo 
unde este posibil. 

13.  
Cercetare 

Este permisă sub reglementarea 
planurilor de management.  

Este permisă, dar cu impact minim vizual sau 
ecologic, reglementat de planuri de 
management. 
 

Este permisă. 

14.  
Reconstrucţie/
resălbăticire 

Intervenţia umană este permisă pentru 
îndepărtarea infrastructurii umane 
neutilizate sau abandonate. 
Acest gen de activităţi trebuie să fie 
bazate pe consideraţii știinţifice și 
specifice fiecărui loc. 

Obiectivul este ca o proporţie substanţială a 
zonelor tampon să fie incorporată în zona 
nucleu, prin reconstrucţie ecologică/re-
sălbăticire (acesta poate fi un proces fie 
natural, fie cu asistenţă umană acolo unde este 
necesar). 
Includerea repopulării cu animale sălbatice 
acolo unde este necesar și hrănirea 
suplimentară a necrofagilor (acolo unde este 
legal) până când efectivele ating capacitatea 
potrivită, folosind doar specii indigene. 
Intervenţia umană este de asemenea permisă 
pentru îndepărtarea infrastructurii umane 
(construcţii, garduri, drumuri, trasee, etc.) 
neutilizate sau abandonate. Va fi urmată, acolo 
unde este posibil, de managementul non-
intervenţional. 
 

Este permisă. 
Reintroducere și repopulare cu animale 
sălbatice, acolo unde este necesar. 

15.  
Turism și 
recreere 

Sunt permise activităţile care nu necesită 
infrastructură, cu reglementări clare 
pentru ca impactul să fie minim și, dacă 
este necesar, cu restricţii de zonare. 

Observarea animalelor sălbatice din 
ascunzători temporare și hrănitori, conform 
planului local de management.  
Toate activităţile din natură vor fi supuse unor 

Este permis.  
De asemenea, este permisă amenajarea 
de spaţii de cazare, cu condiţia integrării 
lor în peisajul natural, iar acolo unde este 
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restricţii spaţiale și reglementări, cu scopul de a 
avea un impact minim. 
Orice infrastructură nouă ar trebui să fie 
realizată doar dacă servesc programelor  
ecoturistice, cu caracter temporar, cu impact 
vizual minim și strict controlată, în combinaţie 
cu alte activităţi asociate. 

posibil cu punerea accentului pe 
promovarea și răspândirea largă a 
beneficiilor în rândul comunităţilor 
locale.  
Toate activităţile din natură vor fi supuse 
unor restricţii spaţiale și reglementări, cu 
scopul de a avea un impact minim. 
 

16.  
Managementul 
peisajului 

Trebuie să existe o percepţie completă a 
caracterului de sălbăticie, fără elemente 
antropice în peisaj și cu minimă 
intruziune auditivă. 

Trebuie să existe o percepţie completă a 
caracterului de sălbăticie, fără elemente 
antropice în peisaj și cu minimă intruziune 
auditivă. 
 

Managementul peisajului așa cum este 
descris mai sus. 

17.  
Controlul 
focului 

Sunt permise intervenţiile pentru 
stingerea incendiilor. Utilizarea focului 
este interzisă. 

Sunt permise intervenţiile pentru stingerea 
incendiilor. Utilizarea focului este interzisă. 

Sunt permise măsuri de management 
pentru prevenirea și stingerea incendiilor 
(linii somiere), dar cu impact  
asupra peisajului redus la minim, 
conform planului de management. 
 

18.  
Controlul 
dăunătorilor 

Nu este permis. Este permis doar controlul non-extractiv și 
non-chimic (spre exemplu capcane pentru 
gândacii de scoarţă – curse feromonale și 
colectare mecanică de ponte de Lymantria). 
 

Este permis doar controlul non-chimic 
(inclusiv tăieri accidentale pentru 
controlul infestării cu ipide).  

19.  
Controlul 
speciilor 
invazive 

Nu este permis. 
Speciile invazive pot fi indepartate ca 
parte din procesul de reconstructie. 

În cazul prezenţei de specii invazive trebuie să 
existe un plan bine stabilit care să urmărească 
îndepărtarea lor, ca parte a reconstrucţiei 
ecologice/re-sălbăticirii. 

În cazul prezenţei de specii invazive 
trebuie să existe un plan bine stabilit care 
să urmărească îndepărtarea lor, ca 
măsură preventivă pentru evitarea 
extinderii lor către zonele tampon și 
nucleu. 
 


