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Nr.__________din_________ 

 

privind aprobarea Planului Naţional de acţiune pentru conservarea 
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MINISTRU 

 

Rovana PLUMB 

 



 Anexa 

 

 

 

Planul Naţional de acţiune pentru conservarea cormoranului mic 

-Phalacrocorax pygmaeus 

 

 

 

CUPRINS 

 

1. Scurt istoric al cercetărilor efectuate în România 

 

2. Informaţii despre specie 

 

2.1. Morfologie şi comportament 

 

2.2. Ecologie 

 

2.3. Hrănire 

 

2.4. Reproducere 

 

3. Distribuţie generală şi naţională 

 

4. Dinamica populaţiei 

 

5. Statutul speciei în România 

 

6. Măsuri de conservare 

 

7. Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Scurt istoric al cercetărilor efectuate în România 

 

Până în anul 1925, avifauna României a fost studiată ocazional de diferiţi 

călători şi vânători şi mai temeinic, de zoologi şi ornitologi, în majoritate străini 

– I.I. Cătuneanu, 1978. 

Observaţii şi cercetări ale speciei, înainte de 1980, au fost întreprinse în 

toată ţara dar cele mai multe s-au efectuat în lunca Dunării şi râurile afluente. 

În 1877, fraţii P. Sintenis şi J.f. O. Sintenis au desfăşurat observaţii 

asupra unei colonii de cormoran mic -Phalacrocorax pygmaeus, situate pe 

bălţile Vlăhia şi Vederoasa, care numărau mii de indivizi, care au rezistat până 

în 1902. 

R.R. von Dombrowski menţionează în 1912, existenţa unei colonii de 

peste 5000 de cuiburi în preajma bălţilor de la Hârşova, cunoscute dinainte de 

1900, urmând ca zece ani mai târziu, colonia să se reducă la aproximativ 200 de 

cuiburi, care au rămas până în 1980. 

După 1950, majoritatea coloniilor mari au dispărut, rămânând doar 

colonii mici şi instabile, datorită fluctuaţiilor climatice şi presiunilor antropice. 

Cele mai multe colonii s-au stabilit în lunca Dunării, în bălţile mari, limitrofe 

cursului fluvial, precum şi amenajărilor piscicole apărute după 1980. 

În a doua jumătate a secolului trecut, au fost semnalate colonii mixte 

formate din stârci, cormorani mari şi mici. 

În 1958, S. Paşcovschi a menţionat colonii pe balţile Lunguleţu, Tătaru şi 

Somova, iar în 1960, în apropiere de Crişan. În 1961, L. Rudescu a menţionat,  

prezenţa unei colonii pe ghiolul Cimpoiu şi pe Marchelu, care s-au menţinut 

până în 1963, migrând apoi spre alte zone, pentru a reveni în 1967 – N. Toniuc, 

1967.  

Papadopol a găsit cormoranul mic cuibărind în perioada 1962 – 1963 în 

colonie mixtă cu Phalacrocorax carbo sinensis, în complexul de bălţi Călăraşi, 

iar E. Vespremeanu le-a identificat  în acelaşi complex, pe Derfu şi Melcu, până 

în 1964 când bălţile au fost secate. Colonii de cormoran mic au fost menţionate 

ca fiind în apropierea canalului Heraclea – Lopatna, de I.I. Cătuneanu, în 1967 

şi 1972, în Ciamurlia, balta Fundu Mare, situată în prezent în Parcul Natural 

Balta Mică a Brăilei, de Gh. Andone, în 1969, la Chirilova, de S. Paşcovschi, în 

1971, pe canalul Crasnicol, în 1972, pe Grindul Câinelui şi la Ţigănuş – Târliţa, 

de N. Toniuc, în 1973. 

Din cei 561 de cormorani mici - Phalacrocorax pygmaeus, inelaţi până în 

1970, de colaboratorii Centralei Ornitologice Române, a fost semnalată o 

singură regăsire după 7 luni, în Iugoslavia menţionată de I.I. Cătuneanu, în 

1978. 

Primele studii asupra morfologiei şi comportamentului speciei au fost 

întreprinse în 1912, de R.R. von Dombrowski cu completări aduse în 1915, de 

G. Dementiev. 



Morfologia şi comportamentul cormoranul mic au fost descrise în 1993, 

în lucrarea lui V. Ciochia, “Păsările clocitoare din România. Dinamica 

cormoranului mic de-a lungul râurilor Prut, Olt, Dunăre şi afluenţii săi, precum 

şi în Delta Dunării, a fost îndeaproape studiată de colaboratorii Societăţii 

Ornitologice Române, precum şi de către cercetătorii din cadrul Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”. 

În prezent, se încearcă prin diverse măsuri de conservare şi proiecte 

multinaţionale, menţinerea populaţiei cormoranului mic la un nivel stabil şi 

reabilitarea habitatului său din trecut. 

 

2. Informaţii despre specie 

 

2.1. Morfologie şi comportament 

 

Comportamentul diurn al speciei Phalacrocorax pygmaeus este 

predominant de hrănire, 40-50%, urmând apoi cel de uscare a penelor şi odihnă, 

20 – 30% şi zbor, 10 - 15%. În timpul nopţii, cormoranul mic se retrage în 

colonie pentru odihnă şi roost.  Înoată scufundat mult în apă apoi stă pe diferite 

suporturi pentru a se usca. Zboară mai rar în formaţie liniară, cu bătăi de aripi 

mai dese decât ale cormoranului mare, intercalate cu scurte planări.  

 Se deosebeşte uşor de cormoranul mare şi cormoranul moţat prin 

dimensiunile sale mai mici şi proporţiile corporale: cap mai mic, cioc mai scurt, 

coada mai lungă. În penajul nupţial, capul şi gâtul sunt maro-castaniu închis, 

corpul negru-verzui strălucitor, cu pete mici, lunguieţe şi albicioase - Hamlyn 

Guide, 1999. 

 În timpul verii, petele dispar, bărbia devine albicioasă iar pieptul capătă 

nuanţe maro-roşiatice. 

Juvenilul de culoare maro-închis pe spate, are bărbia şi abdomenul 

albicioase şi ciocul gălbui -Hamlyn Guide, 1999. 

Lungime 

Anvergură 

45-55 cm  

75-90 cm 

Greutatea Medie 650-950 g 

Mascul 750-950 g 

Femelă 650-800 g 

 

2.2. Ecologie 
 

Cormoranul mic este o specie de climat cald, aproape restricţionat pe 

habitate joase, de baltă cu apă dulce -European Action Plan, 1996 , situate în 

general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile, pe lacuri formate pe foste 

meandre sau actualele ferme piscicole. A fost observat, în zone cu acoperire 



mare de apă, cu arbori de dimensiuni mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce sau 

sălcie, cu perdea de stufăriş dens sau cursuri line de apă -European Action Plan, 

1996, incluzând meandrele Dunării, lacuri de acumulare sau lacuri formate 

temporar pe regiunile unor foste meandre ale Dunării, în orezării, în mlaştini şi 

în câmpuri inundate, unde peştele se prinde cu uşurinţă iar adâncimea apei nu 

depăşeşte 1,50 – 2,00 m, BirdLife Database, 2004. De asemenea, cormoranul 

mic este întâlnit în apropierea zonelor umede, unde există regiuni acoperite de 

vegetaţie densă de arbori, arbuşti sau chiar pe suprafaţa apei, unde se găsesc 

insuliţe plutitoare formate din vegetaţie moartă-European Action Plan, 1996. 

În timpul iernii, cormoranul mic poate fi observat în lagune costiere, 

delte, de-a lungul cursurilor râurilor, în pădurile de luncă, în lacurile din zonele 

de şes, cu precădere în fermele piscicole.  

O populaţie numeroasă de cormoran mic există pe lacurile de acumulare 

ale râului Olt. 

În cadrul proiectului LIFE 07 NAT/RO/000681 „Cross-border 

conservation of Phalacrocorax pygmaeus and Aythya nyroca at key sites in 

Romania and Bulgaria”, au fost identificate necesităţile ecologice ale 

cormoranului mic şi raţei roşii în Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică 

ROSPA0011 Blahniţa, ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare, ROSPA0010 Bistreţ, 

ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre şi ROSPA0103 Suhaia. 

Cormoranul mic preferă apele cu vegetaţie plutitoare, unde se hrăneşte  

neselectiv. În privinţa zonelor de hrănire de pe Dunărea Inferioară, cormoranul 

mic preferă bazinele piscicole cu o adâncime de 0,5 - 2 m. Specia cuibăreşte în 

zona de studiu în colonii mixte caracterizate de parametri asemănători cu 

caracteristicile coloniilor din Delta Dunării: arbori tineri, preferabil Salix la 

înălţimi de 1,8-2,4 m. 

 

2.3. Hrănire 
 

Cormoranul mic se hrăneşte exclusiv în ape cu adâncime medie, spre 

deosebire de cormoranul mare -Phalacrocorax carbo, care preferă apele mai 

adânci unde se hrăneşte cu peşte cu greutatea de cel puţin 100 g - BirdLife 

Database. Dieta cormoranului mic este alcătuită în principal, din peşte. 

Mamiferele mici, crustaceii, lipitorile şi insectele mari sunt ocazional ingerate -

European Action Plan, 1996. Speciile de peşti preferate de cormoranul mic sunt 

bibanul -Perca fluviatilis, babuşca-Rutilus rutilus, crapul-Cyprinus carpio, 

zvârluga -Cobitis taenia  şi ştiuca -Esox  lucius; greutatea medie a unui peşte 

ingerat este de aproximativ 15 g -71 g,  Gh. Andone et al., 1969.  

 Cu toate acestea, cormoranul mic este cel mai vânat în fermele piscicole, 

presupunându-se pe nedrept că este mult mai vorace decât cormoranul mare.  



Datorită numărului mare de indivizi de cormoran mic care se hrănesc în fermele 

piscicole, în decursul timpului au fost iniţiate multiple campanii de distrugere a 

acestora, care au avut un efect negativ asupra populaţiei globale, specia 

devenind astfel vulnerabilă.  

În prezent, specia este considerată în expansiune dar numărul de indivizi ai unei 

populaţii se păstrează constant între anumite limite. 

Din observaţiile efectuate în teren, prin colectarea şi identificarea 

ingluviilor de cormoran mic din colonia mixtă din perimetrul amenajării 

piscicole de la Gârla Mare, au rezultat 14 specii de peşti şi amfibieni cu care 

aceştia se hrănesc, din care predominante sunt: crapul comun -Cyprinus carpio, 

L., în procent de 25%, crapul chinezesc şi novacul, specii fitofage -

Hypophthalmichthys sp., Bleeker, în procent de 23%, carasul autohton -

Carassius a. gibelio, Bloch, în procent de 19% şi, bibanul comun-Perca 

fluviatilis, L. , în procent de 11% - M. Avedic, 2011. 

Într-un procent relativ mic în totalul ingluviilor colectate în colonie, au 

fost identificate speciile de ştiucă-Esox lucius, L., plătica-Abramis brama, L. 

zvârluga-Cobitis taenie, L., avat-Aspius aspius, L., şalău-Stizostedion 

lucioperca, L. şi obleţ-Alburnus alburnus, L. În unele din ingluviile colectate au 

fost identificate resturi parţial digerate de amfibieni-Rana sp. şi indivizi de 

buhai de baltă cu burtă roşie -Bombina bombina, Oken – M. Avedic, 2011. 

 Există probabilitatea ca o mare parte din indivizii coloniei de cormoran 

mic să se hrănească şi în afara amenajărilor piscicole, fapt demonstrat de 

procentele destul de ridicate de biban comun şi caras autohton. 

 

2.4. Reproducere 

 

Activitatea de împerechere a cormoranilor mici are loc în cartierele de 

iernare- U. Straka, 1990. După sosirea în zonele de cuibărit, urmează instalarea 

lor în cuiburi, pe  bălţile întinse cu stuf, limitrofe Dunării, în Delta Dunării, 

unde-şi construiesc cuiburi pe plauri, stuf sau în arbuşti – V. Ciochia, 1992. De 

obicei, cormoranii mici cuibăresc în colonii cu alte specii, precum cormoranii 

mari, stârci, lopătări, ţigănuşi etc. 

 Cuiburile sunt instalate în arborete dense sau arbuşti, pe crengi aflate la 

înălţimi medii de 2,00 – 2,50 m de la sol sau în stufăriş des, la 1-1,5 m deasupra 

nivelului apei-European Action Plan, 1996. De obicei, cuiburile vechi sunt 

reparate anual şi refolosite-S. Cramp & J. Simmons, 1977, P.A. Johnsgard, 

1993, iar dacă acestea sunt distruse în perioada iernatului, atunci cormoranii 

mici vor reconstrui cuiburi noi pe locul celor vechi–T. Nazirides & N. 

Papageorgiou, 1996. 

Construirea cuibului este asigurată de ambele sexe, utilizând stuf şi 

rămurele, căptuşindu-l apoi cu diferite plante acvatice – V. Ciochia, 1992. În 

perioada iunie - iulie cormoranii mici depun ponta-European Action Plan, 1996. 



În general, femelele depun 4 – 6 ouă, pe care le clocesc ambii părinţi, 27 

– 30 zile începând de la depunerea primului ou. Puii la eclozare sunt golaşi, 

apărându-le remigele după 14 zile, iar penajul complet după aproximativ 42 de 

zile, când părăsesc cuibul, rămânând în colonie unde sunt hrăniţi de adulţi până 

la vârsta de 70 de zile - V. Ciochia, 1992. 

Rata de eclozare din ouă este de 77,1% -78,7% , iar rata de supravieţuire 

până la trei săptămâni este de 69,1%– 69,9% - T. Nazirides & N. Papageorgiou, 

1996. Juvenilii îşi iau zborul după 6–7 săptămâni după eclozare. 

 

2.4.1. Structura coloniilor menţionată în Raportul SOR, Acţiunea 

A.2, Proiect LIFE07 NAT/RO/000681 „Cross-border conservation of 

Phalacrocorax pygmaeus and Aythya nyroca at key sites in Romania and 

Bulgaria”, M. Avedic, 2011  

Structura coloniilor de cormoran mic se caracterizează după câteva 

criterii cheie: amplasamentul cuiburilor pe arbori, speciile de arbori folosiţi, 

înălţimea medie a cuiburilor faţă de sol, compoziţia speciilor de păsări din 

colonie -în cazul coloniilor mixte, densitatea cuiburilor pe -m
2
 de suprafaţă, 

adâncimea apei în zona coloniei, numărul juvenililor în cuiburi. 

Singura colonie accesibilă, unde au fost posibile măsurători şi observaţii 

directe, este situată în SPA Gruia-Gârla Mare, în cadrul amenajării piscicole 

Gârla Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplasarea coloniei mixte de cormoran mic şi stârci în aria protejată 

Gârla Mare 

 



În coloniile mixte de cormorani mici şi stârci, există 3-4 cuiburi. 

Cormoranii mici preferă amplasarea cuiburilor spre vârful arboretului, în 

comparaţie cu stârcii, care au cuiburile amplasate atât în regiunea mediană cât şi 

spre vârful arboretului. 

 Amplasarea cuiburilor are loc în mare parte în coronamentul arboretului 

tânăr de Salix sp. şi Amorpha fruticosa, care a început să se dezvolte recent în 

aria protejată Gârla Mare. Cu toate acestea, sunt utilizate resturi uscate de 

Phragmites sp. şi Typha sp., atât în amenajarea cuibului, cât şi în menţinerea 

acestuia stabil, în coronamentul arboretului tânăr de salcie. 

 Înălţimea medie de amplasare a cuiburilor faţă de sol. În cadrul 

coloniei mixte din aria protejată Gârla Mare, cuiburile de cormoran mic sunt 

amplasate la înălţimi diferite de la un grup de cuiburi la altul, înălţimea medie 

fiind de 2,23 m de la sol.  

Compoziţia speciilor care formează colonia. Din observaţiile efectuate, 

o colonie mixtă, este alcătuită din 6 specii, incluzând şi cormoranul mic. 

Referitor la repartizarea grupurilor de cuiburi în colonie, structura 

procentuală pe specii este următoarea: cormoranul mic – 65%; egreta albă mică 

– 10%; stârcul pitic – 5%; stârcul de noapte – 15%; egreta mare albă şi lopătar – 

5%. 

Densitatea cuiburilor /m
2
. Fiecare grup de cuiburi ale cormoranilor mici 

este răspândit la distanţe de aproximativ 2– 3 m între ele, iar distanţa între cele 

3-4 cuiburi este de aproximativ 0,50 – 0,70 m. Astfel au rezultat aproximativ 4 

cuiburi/2-3 m
2
. 

Aproximativ 120 de cuiburi de cormorani mici au fost numărate, iar 

împreună cu cele de stârci, colonia a avut aproximativ 180 de amplasamente. 

Suprafaţa coloniei, fără suprafaţa dintre grupurile de cuiburi, a fost estimată la 

135 m
2
, repartizaţi inegal. 

Adâncimea apei în zona coloniei de cormoran mic. Adâncimea apei în 

zona coloniei, nu depăşeşte 0,50 m în timpul inundaţiilor sezoniere de 

primăvară şi toamnă ale Dunării, decât în cazuri extreme. 

În perioada de cuibărire a cormoranilor mici, adâncimea medie este de 

aproximativ 0,1m, iar în unele locuri, chiar dispare. Substratul, alcătuit din 

vegetaţie în descompunere, contribuie la formarea plaurilor pe tot parcursul 

anului. 

Numărul juvenililor în cuiburi. O estimare a numărului de cormorani 

mici din colonie, se face după numărul juvenililor aflaţi la cuib şi numărul de 

cuiburi, prin observaţii directe, fotografii şi filmări. Din numărul estimat de 

cuiburi de cormorani mici, se calculează numărul de indivizi existenţi în 

colonie, împreună cu adulţii. 

Pentru fiecare cuib, se repartizează câte 2 adulţi şi 4 juvenili ceea ce duce 

la o estimarea a numărului total de indivizi în colonie. La estimare se ia în 

considerare pierderea unor indivizi din cauze antropice sau naturale, în perioada 

cuibăritului. 



 

 

 

Cormoranul mic la cuib, spre vârful arboretului 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Distribuţie generală şi naţională 

 

La nivel global, starea de conservare a populaţiei de cormoran mic s-a 

modificat de la aproape vulnerabilă, la stabilă -BirdLife Database, 1994. 

Populaţia globală a cormoranului mic a fost estimată la 85.000–180.000 de 

indivizi –D. Delany & W. Scott, 2006.  

Populaţia cuibăritoare europeană de cormoran mic este de aproximativ 

39.000 de perechi. Cormoranul mic este cea mai mică specie de cormorani 

europeni, cu o distribuţie restricţionată în sud-estul palearcticului vestic, ce 

constituie 75% din suprafaţa sa de distribuţie - BirdLife Database, 2004. 

În ultimele două decenii, populaţia cuibăritoare din România a fost 

estimată la aproximativ 14.000 de perechi - BirdLife International, 2004. 

După numărătorile sincronice de iarnă a păsărilor acvatice din ianuarie 

2008, au fost identificaţi aproximativ 6000 de cormorani mici, din care o treime 

a fost observată în lunca Dunării - Harta 2.  

La numărătorile sincronice a păsărilor acvatice din ianuarie 2010, experţii 

SOR au observat aproximativ 21.649 de indivizi, majoritatea cantonaţi pe Oltul 

Inferior.  

Un procent de 30–40% a populaţiei migratoare de cormorani mici- 



Phalacrocorax pygmaeus se deplasează în perioada iernii spre sud, ajungând în 

Nordul Africii de-a lungul Nilului şi în sud-est, în Turcia şi Azerbaijan, revenind 

apoi la începutul lunii martie în cartierele de cuibărit-BirdLife Database.  

Phalacrocorax pygmaeus cuibăreşte şi iernează în 11 ţări, dintre care cele 

mai importante sunt redate în tabelul de mai jos şi reprezentate pe Harta 1. 

 

 Tabel 1 

BirdLife International, 2004 

Perioadă de cuibărit Perioadă de iernat 

Ţară Nr. perechi Nr. indivizi 

România 11.500 – 14.000 1.500 – 4.000 

Azerbaijan 8.000 – 12.000 10.000 – 15.000 

Serbia şi Muntenegru 2.400 – 2.800 5.000 – 15.000 

Rusia 2.000 – 5.000 - 

Turcia 1.300 – 1.800 1.500 – 22.000 

Grecia - 34.500 

Bulgaria 3.500 – 12.000 - 

 

 

 

Harta 1: Distribuţia cormoranului mic -Phalacrocorax pygmaeus în Europa -

BirdLife International, 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harta 2 Distribuţia în perioada de iernat a cormoranului mic -

Phalacrocorax pygmaeus în România -SOR, 2008  

Cea mai mare parte a populaţiei de cormoran mic iernează de-a lungul 

coastei sudice a Peninsulei Balcanice-EBCC, restul populaţiei fiind rezidente în 

zonele de cuibărit. 

Variaţia absolută a numărului de cormorani mici - Phalacrocorax 

pygmaeus, după recensământul anual al păsărilor acvatice din perioada 2000 – 

2008 este redată în graficul din Figura 1, IWC Romania, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Variaţia absolută a numărului de indivizi la Phalacrocorax 

pygmaeus în perioada 2000–2008, IWC, 2008  

În luna mai 2011, trei echipe de ornitologi din cadrul Societăţii 

Ornitologice Române, au identificat şi inventariat coloniile monospecifice şi 

mixte de cormoran mic în Delta Dunării. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul 

proiectului „Sistem informatic integrat-suport pentru managementul ARBDD, 

în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor”, cofinanţat în 

perioada noiembrie 2009– noiembrie 2011, din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.  

În tabelul 2, au fost reprezentate locaţiile coloniilor de cormorani mici, 

din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

 În iunie 2011, reprezentanţi ai Universităţii Bucureşti, împreună cu cei 

din Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei au inventariat coloniile 

de pe teritoriul parcului. 

 În luna mai 2012, a avut loc o expediţie în lunca inferioară a Dunării, cu 

scopul inventarierii de noi colonii monospecifice şi mixte de cormorani şi 

monitorizării coloniilor cunoscute. Expediţia a fost demarată de către WWF 

DCP BG, în colaborare cu Societatea Ornitologică Română, în vederea 

desfăşurării activităţii de monitorizare a cormoranilor mici şi raţelor roşii din 

cadrul proiectului LIFE07NAT/RO/000681 Green Borders. Astfel, în tabelul 4 



au fost descrise coloniile existente pe insulele cursului inferior şi lunca Dunării, 

începând din zona Drobeta Turnu-Severin până la Balta Ialomiţei. 

 

1. Statutul speciei în România 

 

În 1996, au fost create Planuri Europene de Acţiune pentru toate speciile 

vulnerabile şi periclitate care cuibăresc în Europa, inclusiv pentru cormoranul 

mic. În România specia era protejată în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 

numai prin Legea nr. 82 /1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 

Dunării". 

În prezent, cormoranul mic este o specie strict protejată conform 

legislaţiei româneşti, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011. 

Statutul de specie protejată -Tabelul 5  este asigurat de legislaţia care 

transpune cerinţele internaţionale privind conservarea speciilor de păsări -OUG 

nr. 57/2007 aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 

154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006.  

În Legea nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu 

modificările şi completările ulterioare,  este inclusă pe lista speciilor „a căror 

vânătoare este interzisă”. De asemenea, este specie strict protejată prin legile 

care ratifică convenţii internaţionale, cele mai relevante fiind: Legea nr. 13/1993 

pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale din Europa, Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la 

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice şi 

Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de 

apă migratoare african-eurasiatice.  



Tabel 2. Colonii monospecifice şi mixte a căror structură include cormoranul mic -Phalacrocorax pygmaeus, inventariate în 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în 2011 
Nr. 

crt. 

Tipul 

coloniei 

Structură Data 

observaţiei 

Număr 

total 

cuiburi 

cormoran 

mic 

numărate 

Nr. total 

perechi 

cormoran 

mic 

estimate 

Locaţie Observatori Substratul Suprafaţa 

coloniei 

Accesibilitate Alte 

observaţii 

1. monospe

cifică 
Phalacrocorax 

pygmeus 

25.05.2011 23 25 Varsina Alina Ignat, 

Sorin Trelea 

sălcii verzi 200 m
2
 inaccesibilă colonie 

nouă 

2. mixtă Phalacrocorax carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus 

27.05.2011 232 280 Lacul 

Cuzmanţii 

Mici 

Alina Ignat, 

Sorin Trelea 

sălcii uscate,  

semiuscate 

şi verzi 

3 ha 

dispersate pe 

două planuri 

inaccesibilă colonie 

nouă 

3. mixtă Platalea leucorodia, 

Nycticorax nycticorax, 

Ardeolla ralloides, 

Ardea cinerea, 

Egretta garzetta, 

Egretta alba, 

Plegadis falcinellus, 

Phalacrocorax 

pygmeus 

27.05.2011 greu de 

estimat 

greu de 

estimat 

Lacul 

Cuzmanţii 

Mici 

Nicu 

Axentiev, 

Alina Ignat, 

Sorin Trelea 

sălcii - inaccesibilă colonie 

veche 

4. monospe

cifică 
Phalacrocorax 

pygmeus 

25.05.2011 3 4 Lacul 

Ulasova 

Alina Ignat, 

Sorin Trelea 

sălcii uscate 20 m
2
 greu accesibilă colonie 

nouă 

5. mixtă Phalacrocorax carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus, 

Egretta garzetta, 

Ardeolla ralloides, 

Nycticorax nycticorax, 

Platalea leucorodia, 

Plegadis falcinellus, 

Ardea cinerea 

27.05.2011 300 300 Colonia 

Purcelu 

Viorel Cuzic, 

Pavel Gheba 

sălcii 26 ha accesibilă colonie 

veche 

6. mixtă Phalacrocorax carbo, 27.05.2012 640 640 Colonia Viorel Cuzic, sălcii 15 ha accesibilă colonie 



Phalacrocorax 

pygmeus, 

Egretta garzetta, 

Ardeolla ralloides, 

Bubulcus ibis, 

Nycticorax nycticorax, 

Platalea leucorodia, 

Plegadis falcinellus, 

Ardea cinerea 

Nebunu Pavel Gheba veche 

7. mixtă Phalacrocorax carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus, 

Egretta garzetta, 

Ardeolla ralloides, 

Nycticorax nycticorax, 

Platalea leucorodia, 

Ardea cinerea 

27.05.2012 80 80 Colonia 

Martinica 

Viorel Cuzic, 

Pavel Gheba 

sălcii 20 ha accesibilă colonie 

veche 

8. mixtă Plegadis falcinellus, 

Egretta garzetta, 

Phalacrocorax 

pygmeus, 

Nycticorax nycticorax, 

Ardeolla ralloides 

26.05.2012 - 150 Colonia 

Ghermandi 

Marina 

Cazacu, 

Dan Hulea 

sălcii lungimea 

coloniei 250 

m 

accesibilă colonie 

veche 

9. mixtă Egretta alba, 

Nycticorax nycticorax, 

Phalacrocorax 

pygmeus, 

Ardea cinerea, 

Ardea purpurea, 

Phalacrocorax carbo 

27.05.2012 - 30 Lumina, 

Sulina 

Marina 

Cazacu, 

Dan Hulea 

stuf - inaccesibilă colonie 

nouă 

10. mixtă Phalacrocorax carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus, 

Egretta alba, 

Nycticorax nycticorax 

27.05.2012 5 5 Litvin Marina 

Cazacu, 

Dan Hulea 

sălcii verzi 

şi uscate 

- inaccesibilă  



 

 

 

  

 

Tabel 3. Colonii mixte a căror structură include cormoranul mic -Phalacrocorax pygmaeus, inventariate în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei în 2011 

 

Nr. 

crt. 

Tipul 

coloniei 

Structură Data 

observaţiei 

Număr 

total 

cuiburi 

cormoran 

mic 

numărate 

Număr 

total 

perechi 

cormoran 

mic 

estimate 

Locaţie Observatori Substratul Suprafaţa 

coloniei 

Accesibilitate Alte 

observaţii 

1. mixtă Phalacrocorax 

pygmeus, 

Phalacrocorax carbo, 

Egretta garzetta, 

Egretta alba, Ardeolla 

ralloides, Ardea 

cinerea, Nycticorax 

nycticorax, Bubulcus 

ibis, Plegadis 

falcinellus, Platalea 

leucorodia 

16.06.2011 56 56 Chiriloaia Gelu 

Găureanu, 

Relu 

Constantin 

Giucă 

sălcii verzi şi 

semiuscate 

3 ha accesibilă cu 

barca 

colonie 

veche 

2. mixtă 18.06.2011 87 87 Cucova Gelu 

Găureanu, 

Relu 

Consantin 

Giucă 

sălcii uscate 

şi semiuscate 

5 ha accesibilă cu 

barca 

colonie 

veche 

3. mixtă 18.06.2011 150 150 Vulpaşu Ionel 

Gorgovan, 

Relu 

Constantin 

Giucă 

sălcii uscate 

şi semiuscate 

6 ha accesibilă cu 

barca 

colonie 

veche 

 Total  293 293  

 

 

 

Tabel 4. Colonii mixte şi monospecifice a căror structură include cormoranul mic -Phalacrocorax pygmaeus, inventariate pe cursul inferior al 

 Total  1283 1514  



Dunării, între Drobeta – Turnu Severin şi Balta Ialomiţei în luna mai 2012 

Nr. 

crt. 

Tipul 

coloniei 

Structură Data 

observaţie

i 

Număr 

total 

cuiburi 

cormora

n mic 

numărat

e 

Nr. total 

perechi 

cormoran 

mic 

estimate 

Locaţie Observatori Substratul Suprafaţa 

coloniei 

Accesibilitate Alte 

observaţii 

1. mixtă Phalacrocorax 

carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus, Ardea 

cinerea, Egretta 

garzetta, 

Nycticorax 

nycticorax, 

Ardeolla 

ralloides, 

Platalea 

leucorodia 

28.05.201

2 

75 120 Belene Peter 

Shurulinkov, 

Girgina 

Daskalova, 

Krasimir 

Kirov, Mihai 

Avedic,  

sălcii uscate 

şi 

semiuscate 

3 ha accesibilă colonie 

veche 

2. mixtă Phalacrocorax 

carbo, 

Phalacrocorax 

pygmeus, Ardea 

cinerea, Egretta 

garzetta, 

Nycticorax 

nycticorax, 

Ardeolla 

ralloides, 

Platalea 

leucorodia 

29.05.201

2 

4 12 Păsărica 

-Mechka  

Peter 

Shurulinkov, 

Girgina 

Daskalova, 

Krasimir 

Kirov 

sălcii 

semiuscate 

şi verzi 

2 ha  greu accesibilă colonie 

veche 

3. mixtă PHALACROCO

RAX  pygmeus, 

26.05.201 110 140 Gârla Mihai Avedic, 

Relu 

sălcii verzi 

şi Amorpha 

1,5 ha inaccesibilă colonie 



Egretta garzetta, 

Nycticorax 

nycticorax, 

Ardeolla 

ralloides, 

Platalea 

leucorodia, 

Plegadis 

falcinellus, 

Ardea purpurea 

2 Mare Constantin 

Giucă, 

Krasimir 

Hristov 

sp. nouă 



 Distribuţia efectivelor cuibăritoare de cormoran mic în România, 

conform studiilor efectuate până în prezent, este redată pe Harta 3. 

 

 
Harta 3: Distribuţia efectivelor cuibăritoare de cormoran mic -

Phalacrocorax pygmaeus în SPA-urile din România, în 2012, SOR  

 

Tabel 5. Legi naţionale şi internaţionale prin care este asigurat statutul de 

specie protejată pentru Phalacrocorax pygmeus 

 

Nr.crt. Legi naţionale Legi internaţionale 

1. OUG nr. 57 din 2007 

Legea nr. 49 din 2011 

1. Directiva Consiliului 

Europei 79/409 EEC 

„Păsări” 

2. Directiva Consiliului 

Europei 92/43 EEC 

„Habitate” 

2. Legea nr. 407 din 2006 privind 

vânătoarea şi protecţia fondului 

cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- 

3. Legea nr. 13 din 1993 Convenţia de la Berna 

4. Legea nr. 13 din 1998 Convenţia de la Bonn 

5. Legea nr. 89 din 2000 AEWA 

 



În România au fost identificate 61 de Arii de Importanţă 

Avifaunistică –AIA,  care găzduiesc o populaţie numeroasă de cormorani 

mici -SOR, 2008. Numere semnificative de cormorani mici au fost 

înregistrate în 63 de situri. Cel mai mare număr de perechi cuibăritoare 

înregistrate, precum şi cel mai mare număr de indivizi în migraţie care 

iernează, sunt prezente în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Acestea 

sunt situri pentru cormoranul mic care au îndeplinit diferite criterii 

utilizate pentru identificarea AIA -C2 şi C6, precum şi a ASPA. 

 

Definiţiile criteriilor folosite pentru desemnarea siturilor ca Arii de 

Importanţă Avifaunistică pentru cormoranul mic sunt: 

 

C2 – Concentraţii de specii ameninţate la nivelul Uniunii 

Europene 
Situl găzduieşte cu regularitate cel puţin 1% din populaţia unei 

specii migratoare aparţinând unei căi de migraţie sau din populaţia 

existentă la nivelul Uniunii Europene, a unei specii ameninţate la nivelul 

UE,inclusă în Anexa I şi la care se face referire în Articolul 4.1 ale 

Directivei Păsări a Consiliului Europei. 

C6 – Specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene 
Situl este unul dintre cele mai importante 5 în euro-regiunea în 

discuţie-regiunea NUTS, nivelul 1, pentru o specie sau subspecie 

considerată ameninţată în Uniunea Europeană, inclusă în Anexa I a 

Directivei Păsări a Consiliului Europei .  

 

Tabel 6. Concentrări importante de cormorani mici în AIA şi SPA din 

România în 2011  
 

Codul AIA Codul 

ASPA 

Denumirea AIA/ASPA Cuibărire 

-perechi  

Iernare 

-indivizi  

Migraţie 

-indivizi  

Criteriu 

RO004 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - 

Bucecea 

  20 – 80 C2 

RO006 ROSPA0049 Iazurile de pe Văile 

Ibănesei – Başeului – 

Podrigăi 

  150 – 200 C2 

RO007 ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti   200 – 400 C2 

RO012 ROSPA0064 Lacurile Fălticeni   30 – 70  

RO014 ROSPA0042 Eleşteele Jijiei şi 

Miletinului 

  100 – 180 C2 

RO015 ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea 

Rădvani 

10 - 40  25 – 60 C2 

RO024 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu   10 – 15 C2 

RO028 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi 

Crişului Negru 

0 - 1    

RO032 ROSPA0050 Iazurile Miheşu de 

Câmpie - Tăureni 

  5 – 25  

RO033 ROSPA0041 Eleşteele Iernut - Cipău   5 – 20  

RO038 ROSPA0063 Lacurile de acumulare 

Buhuşi – Bacău - 

  200 – 400 C2 



Tătărăşti 

RO039 ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior   30 – 40 C2 

RO040 ROSPA0078 Mlaştina Satchinez 1 – 2    

RO045 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor   2 – 5  

RO048 ROSPA0095 Pădurea Macedonia 3    

RO056 ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – 

Măgura Codlei 

 >5   

RO061 ROSPA0130 Maţa – Cârja – Rădeanu 5 -7    

RO062 ROSPA0070 Lunca Prutului – 

Vlădeşti - Frumuşiţa 

  220 – 260 C2 

RO063 ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş 

– Porţile de Fier 

 684 - 890 500 – 700 C2, C6 

RO070 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de 

pe Argeş 

 20 - 70  C2 

RO071 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 

Ilfovului 

  300 – 400 C2 

RO074 ROSPA0004 Balta Albă – Amara - 

Jirlău 

 40 - 70 120 - 140 C2 

RO075 ROSPA0077 Măxineni   120 C2 

RO076 ROSPA0048 Ianca – Plopu - Sărat   180 C2 

RO078 ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei 100   C2, C6 

RO079 ROSPA0040 Dunărea Veche – Braţul 

Măcin 

 180 200 C2 

RO080 ROSPA0073 Măcin - Niculiţel   30 - 50 C2 

RO081 ROSPA0031 Delta Dunării şi 

Complexul Razelm - 

Sinoe 

8700 - 

9500 

4000 - 

6500 

4000 – 6500 C2, C6 

RO084 ROSPA0052 Lacul Beibugeac -Plopu    660 – 800 C2, C6 

RO085 ROSPA0011 Blahniţa 90 - 120 240 700 – 800 C2 

RO086 ROSPA0046 Gruia – Gârla Mare 120 - 130 240 300 – 800 C2, C6 

RO087 ROSPA0074 Maglavit   50 – 100 C2 

RO089 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior  1500 - 

2000 

 C2, C6 

RO090 ROSPA0044 Grădiştea – Căldăruşani - 

Dridu 

  80 – 90 C2 

RO092 ROSPA0065 Lacurile Fundata - 

Amara 

  120 C2 

RO094 ROSPA0059 Lacul Strachina  150 - 400  C2 

RO096 ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova  180 - 200  C2 

RO102 ROSPA0022 Comana  40 - 50 500 – 800 C2 

RO103 ROSPA0105 Valea Mostiştei 9 - 12  200 – 250 C2 

RO104 ROSPA0055 Lacul Gălăţui   10 - 20  

RO105 ROSPA0051 Iezer Călăraşi  300 - 400 170 – 400 C2 

RO106 ROSPA0012 Braţul Borcea  240 300 C2 

RO109 ROSPA0060 Lacurile Taşaul - Corbu   18  

RO110 ROSPA0057 Lacul Siutghiol  500 100 C2, C6 

RO111 ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni - 

Dunăre 

120 - 200   C2, C6 

RO112 ROSPA0010 Bistreţ  240 1000 C2 

RO113 ROSPA0023 Confluenţa Jiu - Dunăre  40 - 70  C2, C6 

RO115 ROSPA0024 Confluenţa Olt - Dunăre 350 - 450   C2, C6 

RO116 ROSPA0102 Suhaia 100 - 120  200 – 500 C2 

RO117 ROSPA0108 Vedea - Dunăre  240 1000 C2 

RO118 ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu  240 - 300 200 – 500 C2 

RO119 ROSPA0038 Dunăre - Olteniţa   120 – 150 C2 

RO121 ROSPA0039 Dunăre - Ostroave 90 - 120 240 300 C2 

RO122 ROSPA0021 Ciocăneşti - Dunăre   40 – 130 C2 

RO123 ROSPA0053 Lacul Bugeac  631 - 700 800 – 900 C2, C6 



RO124 ROSPA0056 Lacul Oltina  120 - 140 500 – 600 C2 

RO125 ROSPA0054 Lacul Dunăreni  120 - 140 500 – 600 C2 

RO126 ROSPA0007 Balta Vederoasa 40 - 60 120 - 140 500 – 600 C2 

RO130 ROSPA0061 Lacul Techirghiol  800  C2 

RO131 ROSPA0094 Pădurea Hagieni   20 - 100 C2 

RO132 ROSPA0066 Limanu - Herghelia  260 200 C2 

 ROSPA0122 Lacul şi Pădurea Cernica  10 - 50 80 - 150 C2 

 ROSPA0140 Scroviştea   250 - 300 C2 

 
Harta 4: Distribuţia cormoranului mic -Phalacrocorax pygmaeus în 

SPA-urile din România în 2011 -SOR, 2012  

 

 În perioada 2009 -2012, Societatea Ornitologică Română a efectuat 

estimări asupra populaţiei de cormoran mic din arealul proiectului LIFE 

07 NAT/RO/000681 GREEN BORDERS. Astfel, în Tabelul 7, sunt 

redate valorile estimate ale perechilor cuibăritoare şi la iernat ale 

cormoranilor mici în arealul proiectului. 

 

Tabel 7. Valorile estimate ale perechilor cuibăritoare şi la iernat ale 

cormoranilor mici în arealul proiectului LIFE 07 NAT/RO/000681 

GREEN BORDERS -SOR, 2012  

 
Cormoran mic -Phalacrocorax pygmaeus 

Sit Natura 2000 2009 2010 2011 2012 

N W N W N W N W 

Blahniţa 90-120 240 0 100 0 120 0 - 

Gruia-Gârla Mare 120-140 240 120-140 120 180 160 160 - 

Bistreţ 0 15 0 40 10 75 12 - 

Confluenţa Olt-

Dunăre 

350-450 0 15-20 90 20-30 60 30-35 - 



Suhaia 0 0 60-70 160 100 190 70 - 80 - 

 

* Cu roşu: Efectivele de perechi de cormoran mic precizate şi stabilite în 

Formularele Standard Natura 2000 

* Cu negru: Efectivele de perechi de cormoran mic înregistrate în total în 

intervalul 2010 - 2012 

N – Perechi cuibăritoare de cormoran mic.  

În 2012, au fost menţionaţi cormoranii mici observaţi în zbor sau la 

hrănire, nu şi cei cuibăritori, deoarece nu sunt cunoscute colonii în 

Blahniţa şi Bistreţ.  

Cormoranii mici observaţi, cuibăresc fie în colonii din afara sitului, fie 

într-o colonie nou amplasată, încă neidentificată. 

W – Indivizi care iernează în siturile Natura 2000 precizate.  

În 2012, perioada de iernare a fost noiembrie 2012 - februarie 2013. 

 

 

 



Tabel 8. Date generale asupra ariilor protejate în care este identificat cormoranul mic în anul 2011-după Formularele 

Standard Natura 2000 aprobate în 2011 şi Ariile de Importanţă Avifaunistică, 2008  

 
 Date generale Ameninţări pe sit 

Codul 

ASPA 

Denumirea 

AIA/ASPA 

Tipul 

protecţiei 

Sup. An 

decl. 

Reg. SA PM a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  

ROSPA0110 Acumulările 

Rogojeşti - 

Bucecea 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2106 

ha 

Propus 

în 2011 

NE Bacău    X X X X X X   X  X  X X  X   

ROSPA0049 Iazurile de pe 

Văile Ibănesei – 

Başeului – 

Podrigăi 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2705 

ha 

2007 NE Bacău    X   X  X   X  X  X   X X  

ROSPA0058 Lacul Stânca 

Costeşti 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2161 

ha 

2007 NE Bacău  X  X     X   X       X   

ROSPA0064 Lacurile 

Fălticeni 

IBA, 

ASPA 

727 ha 2007 NE Bacău    X X  X  X   X    X   X   

ROSPA0042 Eleşteele Jijiei 

şi Miletinului 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

18990 

ha 

2007 NE Bacău      X   X          X   

ROSPA0097 Pescăria Cefa – 

Pădurea 

Rădvani 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

12254 

ha 

2007 NV X    X X X X X   X  X X X     X 

ROSPA0072 Lunca Siretului 

Mijlociu 

IBA, 

ASPA 

10455 

ha 

2007 NE Bacău X   X  X               X 

ROSPA0015 Câmpia 

Crişului Alb şi 

Crişului Negru 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

39499 

ha 

2007 NV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

ROSPA0050 Iazurile Miheşu 

de Câmpie - 

Tăureni 

IBA, 

ASPA 

1209 

ha 

2007 Centru 

Sibiu 

   X X X X X X   X  X  X   X   

 

Codul 

ASPA 

Denumirea 

AIA/ASPA 

Tipul 

protecţiei 

Sup. An 

decl. 

Reg. SA PM a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  

ROSPA0041 Eleşteele Iernut 

- Cipău 

IBA, 

ASPA 

454 ha 2007 Centru 

Sibiu 

X   X X X X X X   X  X  X  X X   



ROSPA0063 Lacurile de 

acumulare 

Buhuşi – Bacău 

- Tătărăşti 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

5576 

ha 

2007 NE Bacău X   X X X X X X  X X  X  X  X X   

ROSPA0069 Lunca 

Mureşului 

Inferior 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

17428 

ha 

2007 V 

Timişoara 

X X X X   X X X   X  X X X  X  X X 

ROSPA0078 Mlaştina 

Satchinez 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

268 ha 2007 V 

Timişoara 

X   X X  X X X  X   X X X  X  X X 

ROSPA0027 Dealurile 

Homoroadelor 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

37093 

ha 

2007 Centru 

Sibiu 

X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

IBA, 

ASPA 

4625 

ha 

2007 V 

Timişoara 

X   X X  X X X  X   X X X  X  X X 

ROSPA0037 Dumbrăviţa – 

Rotbav – 

Măgura Codlei 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

4536 

ha 

2007 Centru 

Sibiu 

X X  X  X  X X       X   X X X 

ROSPA0130 Maţa – Cârja – 

Rădeanu 

IBA, 

ASPA 

5735 

ha 

Propus 

în 2011 

SE Galaţi X X  X   X X X       X   X   

ROSPA0070 Lunca Prutului 

– Vlădeşti - 

Frumuşiţa 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

14389 

ha 

2007 SE Galaţi X X X X   X X X       X   X   

ROSPA0026 Cursul Dunării 

– Baziaş – 

Porţile de Fier 

IBA, 

ASPA 

9904 

ha 

2007 V 

Timişoara 

X X X X  X         X    X  X 

ROSPA0062 Lacurile de 

acumulare de pe 

Argeş 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2260 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X     X  X X      X    X X  

ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului 

IBA, 

ASPA 

597 ha Propus 

în 2011 

S 

Muntenia 

     X  X X     X  X      

ROSPA0004 Balta Albă – 

Amara - Jirlău 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2023 

ha 

2007 SE Galaţi   X X X X X X X  X   X X   X  X  

ROSPA0077 Măxineni IBA, 

ASPA 

1504 

ha 

2007 SE Galaţi        X X       X   X   

ROSPA0048 Ianca – Plopu - 

Sărat 

IBA, 

ASPA 

1982 

ha 

2007 SE Galaţi   X   X  X           X   



ROSPA0005 Balta Mică a 

Brăilei 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

25856 

ha 

2007 SE Galaţi X X X X X X X X X  X   X X   X  X  

ROSPA0040 Dunărea Veche 

– Braţul Măcin 

IBA, 

ASPA 

18759 

ha 

2007 SE Galaţi X   X X X X X X     X  X  X X X  

ROSPA0073 Măcin - 

Niculiţel 

IBA, 

ASPA 

67361 

ha 

2007 SE Galaţi X X X X  X             X X  

ROSPA0031 Delta Dunării şi 

Complexul 

Razelm - Sinoe 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

512820 

ha 

Ca 

ASPA 

în 2007 

şi 

RBDD 

în 1990 

SE Galaţi X X X X  X X X X     X X   X  X  

ROSPA0052 Lacul 

Beibugeac -

Plopu  

IBA, 

ASPA 

470 ha 2007 SE Galaţi X   X  X X X X     X  X  X  X  

 

Codul 

ASPA 

Denumirea 

AIA/ASPA 

Tipul 

protecţiei 

Sup. An 

decl. 

Reg. SA PM a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  

ROSPA0011 Blahniţa IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

43711 

ha 

2007 SV Oltenia X     X   X      X X X  X X X 

ROSPA0046 Gruia – Gârla 

Mare 

IBA, 

ASPA 

2756 

ha 

2007 SV Oltenia  X    X  X X      X X X  X  X 

ROSPA0074 Maglavit IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

3661 

ha 

2007 SV Oltenia X   X  X   X       X X  X X  

ROSPA0106 Valea Oltului 

Inferior 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

52786 

ha 

2007 SV 

Oltenia, S 

Muntenia 

X X   X X     X          X 

ROSPA0044 Grădiştea – 

Căldăruşani - 

Dridu 

IBA, 

ASPA 

6442 

ha 

2007 Bucureşti-

Ilfov şi S 

Muntenia 

X  X X X X X X X  X   X X  X X  X  

ROSPA0065 Lacurile 

Fundata - 

Amara 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2036 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X   X X X X X X     X  X  X X   

ROSPA0059 Lacul Strachina IBA, 

ASPA, 

2014 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X  X X    X      X     X   



ANPIN 

ROSPA0017 Canaralele de la 

Hârşova 

IBA, 

ASPA 

7406 

ha 

2007 SE Galaţi      X  X            X  

ROSPA0022 Comana IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

24956 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X X X X  X   X X      X X  X X  

ROSPA0105 Valea Mostiştei IBA, 

ASPA 

6578 

ha 

2007 S 

Muntenia 

  X X  X X X X     X  X   X X  

ROSPA0055 Lacul Gălăţui IBA, 

ASPA 

813 ha 2007 S 

Muntenia 

   X    X X     X     X   

ROSPA0051 Iezer Călăraşi IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

5001 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X X      X X     X     X   

 

Codul 

ASPA 

Denumirea 

AIA/ASPA 

Tipul 

protecţiei 

Sup. An 

decl. 

Reg. SA PM a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  

ROSPA0012 Braţul Borcea IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

13097 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X   X   X X X     X X X      

ROSPA0060 Lacurile Taşaul 

- Corbu 

IBA, 

ASPA 

2701 

ha 

2007 SE Galaţi   X X  X  X      X      X  

ROSPA0057 Lacul Siutghiol IBA, 

ASPA 

1849 

ha 

2007 SE Galaţi X     X        X     X X  

ROSPA0013 Calafat – 

Ciuperceni - 

Dunăre 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

29206 

ha 

2007 SV Oltenia X   X    X X    X X  X X  X   

ROSPA0010 Bistreţ IBA, 

ASPA 

1916 

ha 

2007 SV Oltenia X   X    X X    X X  X X  X  X 

ROSPA0023 Confluenţa Jiu - 

Dunăre 

IBA, 

ASPA 

19800 

ha 

2007 SV Oltenia X  X X  X  X     X      X  X 

ROSPA0024 Confluenţa Olt - 

Dunăre 

IBA, 

ASPA 

20960 

ha 

2007 SV Oltenia X  X X     X    X    X  X X  

ROSPA0102 Suhaia IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

4473 

ha 

2007 S 

Muntenia 

  X X     X     X  X X  X   

ROSPA0108 Vedea - Dunăre IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

22472 

ha 

2007 S 

Muntenia 

  X X         X X X  X  X   



ROSPA0090 Ostrovu Lung - 

Gostinu 

IBA, 

ASPA 

2489 

ha 

2007 S 

Muntenia 

  X X         X  X    X   

ROSPA0038 Dunăre - 

Olteniţa 

IBA, 

ASPA 

6022 

ha 

2007 S 

Muntenia 

   X         X X X    X  X 

ROSPA0039 Dunăre - 

Ostroave 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

16224 

ha 

2007 S 

Muntenia 

X   X  X       X X X X   X   

ROSPA0021 Ciocăneşti - 

Dunăre 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

904 ha 2007 S 

Muntenia 

  X     X X     X     X   

ROSPA0053 Lacul Bugeac IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

1392 

ha 

2007 SE Galaţi X   X    X X    X X     X   

ROSPA0056 Lacul Oltina IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

3303 

ha 

2007 SE Galaţi X  X     X X     X     X   

ROSPA0054 Lacul Dunăreni IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

1261 

ha 

2007 SE Galaţi X   X    X X    X X     X   

ROSPA0007 Balta 

Vederoasa 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2144 

ha 

2007 SE Galaţi X  X X     X     X  X   X   

ROSPA0061 Lacul 

Techirghiol 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

2939 

ha 

2007 SE Galaţi X  X   X  X     X       X  

ROSPA0094 Pădurea 

Hagieni 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

1374 

ha 

2007 SE Galaţi X  X X  X          X    X  

ROSPA0066 Limanu - 

Herghelia 

IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

874 ha 2007 SE Galaţi X  X X  X  X      X     X X  

ROSPA0122 Lacul şi 

Pădurea 

Cernica 

IBA, 

ASPA 

3744 

ha 

Propus 

în 2011 

Bucureşti 

– Ilfov 

   X  X   X     X   X  X X  

ROSPA0140 Scroviştea IBA, 

ASPA, 

ANPIN 

3356 

ha 

Propus 

în 2011 

Bucureşti 

– Ilfov 

  X   X        X    X    

 



Legendă: Sup. – Suprafaţă; An decl. – An de declarare a ariei; Reg. – Regiune; SA – Structură de administrare; PM – Plan 

de Management; a  – Agricultură intensivă şi păşunat necontrolat; b  - Braconaj; c  – Desecarea zonelor umede; d  – 

Industrializare şi creşterea zonelor urbane; e  – Distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; f  – Deranjarea păsărilor în 

timpul cuibăritului; g  – Incendierea stufului şi vegetaţiei; h  – Scoaterea puilor pentru comerţ ilegal; i  – Reglarea cursurilor 

râurilor; j  – Prinderea păsărilor cu capcane; k  – Fenomene naturale neprevăzute; l  – Înmulţirea necontrolată a speciilor 

invazive; m  – Amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; n  – Vânătoare în timpul cuibăritului; 

o  – Schimbarea majoră a habitatului acvatic şi terestru; p  – Electrocutare şi coliziune cu linii electrice; q  – Pescuitul 

sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate, activităţi de piscicultură intensivă şi îndepărtarea păsărilor 

ihtiofage prin metode neconvenţionale; r  – Turism necontrolat; s  – Folosirea pesticidelor, metalelor grele şi altor poluanţi; 

IBA – Arie de Importanţă Avifaunistică; ASPA – Arie Specială de Protecţie Avifaunistică; ANPIN – Arie naturală protejată 

de interes naţional. 



2. Măsuri de conservare 
 

Desemnarea ariilor protejate 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării-RBDD  este Arie de Importanţă 

Avifaunistică -AIA cod RO081  fiind cea mai mare Arie de Protecţie 

Specială Avifaunistică -APSA cod ROSPA0031  din România.  65% din 

efectivul de cormoran mic din România este inclus în zonele de protecţie 

integrală din RBDD, conform Formularului Standard Natura 2000 al 

RBDD.  

Toate celelalte AIA pentru desemnarea cărora cormoranul mic a 

constituit un criteriu, au fost desemnate ca APSA în 2007.  

 

Măsuri specifice de conservare 
 

Măsuri concrete de conservare au fost implementate începând cu 

anii ’90, prin restricţionarea activităţilor umane în apropierea coloniilor. 

Alte acţiuni cu scop informal, desfăşurate cu regularitate de Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, SOR, Universitatea din 

Bucureşti, etc., au inclus estimări periodice ale populaţiei de cormorani 

mici şi monitorizarea succesului reproductiv. 

În 2002, a fost implementat un proiect de anvergură ce avea ca 

scop conservarea şi mărirea populaţiilor de cormoran mic -Phalacrocorax 

pygmaeus şi raţă cu cap alb-Oxyura leucocephala, cu implicarea 

Societăţii Ornitologice Elene, Societăţii Turce de Protecţia Naturii,  

Societăţii Bulgare de Protecţia Păsărilor şi a Societăţii Ornitologice 

Române, prin reducerea ameninţărilor la nivelul fiecărei ţări şi abordarea 

unor măsuri de conservare prielnice pentru cele două specii, în zonele lor 

de distribuţie. Proiectul a avut ca obiective principale: stabilirea unor 

grupuri de cercetare în zonele de distribuţie ale celor două specii, pentru 

investigarea statutului populaţiilor; realizarea obiectivelor proiectului 

simultan în toate cele 4 ţări; creearea unei reţele pentru schimbarea rapidă 

a informaţiei; echiparea organizaţiilor partenere cu echipament 

ornitologic; popularizarea, în cadrul întâlnirilor a celor două specii şi 

zonele umede ameninţate, confecţionarea de bannere şi postere. Lucrul în 

teren a constat în monitorizarea populaţiilor celor două specii în timpul 

iernii şi al migraţiei, a unor aspecte legate de ameninţarea celor două 

specii, cercetarea unor zone prielnice pentru cuibărit în Delta Dunării, 

inelarea unor indivizi din colonii şi analiza dietei cormoranilor mici, prin 

recoltarea de ingluvii în timpul sezonului de cuibărit. 

În perioada 2009-2012 a fost implementat un proiect de conservare 

pentru cormoranul mic şi raţa roşie, finanţat prin Programul LIFE Nature 

al Comisiei Europene, care are ca scop asigurarea habitatelor prielnice de 

cuibărire şi hrănire pentru cele două specii şi mărirea efectivelor acestora 



în România şi Bulgaria. Proiectul a fost implementat printr-un parteneriat 

între 7 organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale din România şi 

Bulgaria, W.W.F. Programul Dunăre-Carpaţi România-beneficiar al 

proiectului, Societatea Ornitologică Română -BirdLife România, Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Teleorman, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Olt, S.C. Mediator S.R.L, W.W.F. Danubian Carpathian Programme 

Bulgaria şi Parcul Natural Persina. Proiectul s-a desfăşurat, pe suprafaţa a 

6 arii naturale protejate din lunca Dunării, ROSPA0011 Blahniţa, 

ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare, ROSPA0010 Bistreţ, ROSPA0024 

Confluenţa Olt-Dunăre, ROSPA0102 Suhaia şi ROSPA0051 Iezer 

Călăraşi şi 5 arii maturale protejate din Bulgaria, situate în paralel cu cele 

din România. 

Măsurile directe de conservare din cadrul acestui proiect au inclus: 

reabilitarea ecologică a unei zone umede colmatate, plantarea puieţilor de 

salcie în perimetrul unei amenajări piscicole pentru a permite formarea de 

noi colonii de cormorani mici, promovarea turismului ecologic prin 

amenajarea unor poteci tematice şi observatoare ornitologice în 

perimetrul unor arii speciale de protecţie avifaunistică -APSA. Un 

program de monitorizare este în desfăşurare pentru colectarea de 

informaţii privind necesităţile, dimensiunile şi deplasările populaţiei de 

cormorani mici şi efectele măsurilor de conservare. În cadrul acestui 

proiect, a fost luată în custodie o arie specială de protecţie avifaunistică, 

Blahniţa, de către WWFDCPRO şi Societatea Ornitologică Română. 

 

Măsuri de conservare specifice adecvate Ariilor Speciale de Protecţie 

Avifaunistică din România -Raport Proiect LIFE 07NAT/RO/000681 

 

A  Recensarea şi monitorizarea anuală a populaţiilor cuibăritoare şi de 

iernare de Phalacrocorax pygmaeus din zonele cu statut de protecţie din 

lunca Dunării.  

 

B  Legislaţie efectivă pentru protecţia speciei şi a habitatului ei împotriva 

vânătorii, deranjului şi presiunii antropice. 

 

D  Dezvoltarea şi implementarea unor planuri naţionale de acţiune pentru 

conservarea zonelor umede în care cuibăreşte cormoranul mic. 

 

E Campanie de educare şi conştientizare a publicului pentru vânători, 

piscicultori, comunităţile locale, politicieni şi funcţionari publici, privind 

declinul speciei şi importanţa ei pentru ecosisteme. 

 

F  Monitorizarea nivelului apelor şi a calităţii lor în ecosistemele ocupate 

de cormoranul mic. 



 

G Menţinerea vegetaţiei palustre, prin evitarea incendierii şi recoltării 

acesteia, în zonele imediat învecinate arealului de cuibărit şi hrănire ale 

cormoranului mic. 

 

H Interzicerea tăierii sălcetelor, pe o rază de 300 m în jurul coloniilor de 

cormoran mic. 

 

Măsuri de conservare specifice adecvate amenajărilor piscicole 

-AP aflate în perimetrul unor Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică 

-SPA  din România -Raport Proiect LIFE 07 NAT/RO/000681   

 

I Administrarea strictă a puietului de peşte de Vara I, numai în bazine 

mici, precum pepinierele. 

 

J  Amplasarea unor sisteme de protecţie a puietului de peşte de interes 

economic din bazinele pepiniere. 

 

K  Creşterea puietului de peşte de interes economic în bazine închise şi 

eliberarea în amenajările piscicole din exterior atunci când are deja o 

dimensiune care face dificilă capturarea sa de către păsările ihtiofage -

peste 300 g. Maximul greutăţii de peşte ingerat de un cormoran mic -

Phalacrocorax pygmaeus este de 100 g, iar a unui cormoran mare -

Phalacrocorax carbo, de 200-250 g. 

 

L  Facilitarea dezvoltării unei vegetaţii submerse bogate, în bazinele de 

iernare şi creştere, pentru a da posibilitatea peştilor de a se ascunde de 

atacurile prădătorilor.  

 

Măsuri specifice de protecţie a păsărilor aplicate în România, 

aprobate la nivel legislativ naţional 
  

În vederea protejării cormoranului mic sunt interzise: 

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda 

utilizată; 

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a 

cuiburilor şi/sau ouălor din natură; 

c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt 

goale; 

d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de 

reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este 

relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de 

urgenţă; 



e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi 

oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a 

oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de 

identificat. 

 

 

Ameninţări identificate 

 

 

Tabel 9. Categoriile de ameninţări identificate şi prioritatea acestora 

 

Categoria Ameninţare Prioritate 

Păsări adulte Braconaj CRITICĂ 

Pescuitul în imediata vecinătate a 

coloniiilor şi îndepărtarea 

cormoranilor mici prin metode 

neconvenţionale 

Electrocutare şi coliziune cu linii 

electrice 

SCĂZUTĂ 

Succes reproductiv 

scăzut 

Deranjarea păsărilor în timpul 

cuibăritului 

CRITICĂ 

Vânătoare în timpul cuibăritului RIDICATĂ 

Distrugerea cuiburilor, a pontei sau 

a puilor 

MEDIE 

Prinderea păsărilor cu capcane SCĂZUTĂ 

Scoaterea puilor pentru comerţ 

ilegal 

LOCALIZATĂ 

Deteriorarea habitatului Incendierea stufului şi a vegetaţiei CRITICĂ 

Fenomene naturale neprevăzute SCĂZUTĂ 

Schimbarea majoră a habitatului 

acvatic şi terestru 

Regularizarea cursurilor râurilor LOCALIZATĂ 

Pierderea habitatului Înmulţirea necontrolată a speciilor 

vegetale invazive 

CRITICĂ 

Pierderea habitatului Industrializarea şi creşterea zonelor 

urbane 

RIDICATĂ 

Restrângerea activităţilor de 

acvacultură şi piscicultură 

MEDIE 

Desecarea zonelor umede SCĂZUTĂ 

Amenajări forestiere şi tăierea 

sălcetelor în timpul cuibăritului 

Dezinteres public Agricultură intensivă şi păşunat MEDIE 



necontrolat 

Turism necontrolat 

Rată de supravieţuire 

scăzută 

Folosirea pesticidelor şi a altor 

poluanţi 

SCĂZUTĂ 

 

 

Scop şi obiective generale 

 

Scop: Asigurarea stării de conservare favorabilă pentru populaţia 

naţională de cormoran mic -Phalacrocorax pygmaeus  

 

Obiective generale ale Planului Naţional de Acţiune: 

 

1. Dezvoltarea politicilor şi a cadrului legislativ naţional pentru 

protecţia speciei. 

2. Protecţia habitatului şi a speciei. 

3. Monitorizare şi cercetare. 

4. Conştientizare şi educaţia publică. 

 

Indicatori: 

Expansiunea populaţională. 

Starea de conservare a habitatelor naturale folosite de cormoranul mic 

pentru cuibărit şi hrănire, Aprofundarea cunoştinţelor existente asupra 

biologiei şi ecologiei cormoranului mic. 

Materialele informative asupra speciei şi rezultatele campaniilor de 

conştientizare publică. 

 

Interval de implementare a planului: 2013 – 2022 
 

Obiective specifice/acţiuni propuse 
 

Obiectiv 1. 

Reducerea mortalităţii accidentale cauzate de vânătoare şi braconaj 

 

Indicator: Sporirea numărului de perechi cuibăritoare ale speciei în 

siturile Natura 2000. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen scurt. 

 

1.1. Aplicarea sancţiunilor referitoare la deranjul prin pescuit şi vânătoare 

ilegale, din apropierea coloniilor şi habitatelor de hrănire. 

Responsabili implementare: GNM, ANPM/APM 

 



1.2. Eficientizarea sistemului de patrulare şi pază în locaţiile esenţiale 

pentru cuibărit şi hrănire în perioada aprilie – august. 

Responsabili implementare: GNM, ANPM/APM, Jandarmeria, Poliţia 

Română 

 

1.3. Armonizarea normelor legislaţiei naţionale privind protecţia speciei 

şi a habitatului acesteia, cu măsurile de conservare propuse. 

Responsabili de implementare: MMSC 

 

1.4. Stabilirea unor zone în care nu este permis accesul în jurul coloniilor 

din lunca şi Delta Dunării, specificată în Planurile de Management ale 

siturilor Natura 2000 şi marcate corespunzător prin borne sau panouri de 

atenţionare. 

Responsabili de implementare: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, 

ANPM/APM, administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.5. Interzicerea prin lege a vânatului oricărei specii de păsări în zonele 

care reprezintă areal de hrănire sau cuibărire pentru cormoranul mic în 

perioada aprilie – august. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM 

 

Obiectiv 2. 

Protejarea cormoranului mic în arealele de cuibărit şi hrănire 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează cormoranul 

mic sunt protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 

 

1.1. Eficientizarea sistemului de patrulare şi pază în perioada aprilie – 

august, în locaţiile esenţiale pentru cuibărit şi hrănire.. 

Responsabili de implementare: GNM, ANPM/APM, administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate 

 

1.2. Armonizarea legislaţiei naţionale privind protecţia speciei şi a 

habitatului acesteia, cu măsurile de conservare propuse. 

Responsabili implementare: MMSC 

 

1.3. Stabilirea unor zone în care nu se permite accesul în jurul coloniilor 

de cormoran mic, din lunca şi Delta Dunării, specificată în Planurile de 

Management ale siturilor Natura 2000 şi marcate corespunzător prin 

borne sau panouri de atenţionare. 



Responsabili de implementare: ARBDD, custozi, administratori de arii 

naturale protejate, ANPM/APM 

 

1.4. Reglementarea activităţilor turistice prin planul de management cu 

referire specifică la evitarea deranjului în toate siturile Natura 2000. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, custozii şi administratorii 

de arii naturale protejate 

 

1.5. Dezvoltarea şi implementarea unui Plan Naţional de Acţiune pentru 

conservarea zonelor umede. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, ONG-uri, RNP 

 

1.6. Interzicerea prin lege a dezvoltărilor oricărui tip de investiţii 

industriale sau comerciale extra- sau intravilane, pe o rază de mai puţin 

de 300 de metri faţă de orice zonă umedă ce reprezintă areal de hrănire 

sau cuibărire pentru speciile de păsări  periclitate. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM 

 

1.7. Aplicarea sancţiunilor referitoare la deranjul prin pescuit şi vânătoare 

ilegale din apropierea coloniilor şi habitatelor de hrănire. 

Responsabili implementare: GNM, administratorii şi custozii ariilor 

naturale protejate 

 

1.8. Aplicarea de sancţiuni pentru utilizarea pesticidelor şi a altor 

poluanţi, interzise în agricultură, care afectează solul şi stratul acvifer. 

Responsabili de implementare: GNM, administratorii şi custozii ariilor 

naturale protejate 

 

Obiectiv 3. 

Conştientizarea publică asupra importanţei echilibrului natural 

menţinut de existenţa habitatelor specifice cormoranului mic. 

 

Indicator: Reducerea numărului persoanelor sancţionate de 

autorităţile competente pentru nerespectarea legislaţiei în ariile 

protejate şi în afara acestora. 

Prioritate: Ridicată 

Durată de desfăşurare: Termen lung 

 

Acţiuni: 

 

1.1. Amplasarea panourilor informative în toate siturile Natura 2000 în 

care este identificată prezenţa speciei. 



Responsabili de implementare: ANPM/APM, administratorii şi custozii 

ariilor naturale protejate 

 

1.2. Crearea unei pagini electronice online, actualizată permanent şi care 

să includă o bază de date privind situaţia la zi a tuturor siturilor Natura 

2000 în care este identificată specia şi legislaţia în domeniu. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, administratorii şi custozii 

ariilor naturale protejate 

 

1.3. Organizarea de dezbateri publice asupra comunităţilor locale, în care 

specia este ameninţată direct de factori antropici sau naturali. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, administratorii şi custozii 

ariilor naturale protejate, ONG-uri 

 

1.4. Plasarea în cadrul instituţiilor publice a materialelor informative 

referitoare la importanţa speciei în echilibrul ecosistemelor naturale. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, ONG-uri 

 

1.5. Lobby adresat piscicultorilor pentru renunţarea la transformarea 

fostelor bazine piscicole în terenuri agricole şi aducerea lor la stadiul 

natural iniţial. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, A.N.P.A, administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate 

 

1.6. Informarea publicului interesat de reducerea daunelor asupra speciei, 

prin editarea unui „Ghid de bune practici”. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, A.N.P.A, ONG-uri, 

AGVPS 

 

Obiectiv 4. 

Prevenirea degradării şi dispariţiei habitatelor naturale. 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Stabilirea unui management adecvat al vegetaţiei în jurul zonelor de 

cuibărit ale speciei şi aplicarea sancţiunilor împotriva incendierii stufului. 

Responsabili implementare: ANPA, ANPM/APM, AGVPS, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.2. Analiza şi monitorizarea stării de conservare a habitatelor specifice. 



Responsabili implementare: administratorii şi custozii ariilor naturale 

protejate, ANPM/APM, ONG-uri 

 

1.3. Stabilirea unor măsuri de management forestier, în funcţie de 

necesităţile ecologice ale speciei. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, custozii şi administratorii ariilor 

naturale protejate, RNP 

 

1.4. Înlocuirea speciilor invazive, ca de exemplu Amorpha sp.  cu puiet de 

salcie autohtonă. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, ANPM/APM, administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate 

 

1.5. Promovarea unui management adecvat al apei, în zonele umede 

reprezentând areal de hrănire al speciei. 

Responsabili de implementare: ANAR, AGVPS, ANPA, ANPM/APM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate  

 

1.6. Inundarea şi transformarea bazinelor fostelor amenajări piscicole în 

zone umede destinate conservării speciei. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, A.N.P.A., AGVPS, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate ONG-uri, 

 

1.7. Propuneri privind eficientizarea pisciculturii şi acvaculturii care să nu 

afecteze specia şi habitatul ei în siturile Natura 2000 

Responsabili de implementare: ANPA, ANPM/APM, ONG-uri 

 

Obiectiv 5. 

Reducerea mortalităţii generată de pescuit 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durata de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Stabilirea unor zone în care nu este permis accesul în jurul coloniilor 

de păsări din lunca şi Delta Dunării, specificată în Planurile de 

Management ale siturilor Natura 2000 şi marcate corespunzător prin 

borne sau panouri de atenţionare. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, ARBDD, 

INCDDD, administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 



1.2. Interzicerea prin lege a metodelor de îndepărtare a păsărilor 

ihtiofage, manifestate prin tunuri cu gaz, focuri de armă sau alte zgomote 

puternice. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, GNM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.3. Cuantificarea măsurilor compensatorii şi a pagubelor produse de 

specie în amenajările piscicole. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPA, AGVPS, instititute de 

cercetare, universităţi, administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.4. Interzicerea prin lege a pescuitului cu plase pescăreşti în arealele de 

hrănire a speciilor de păsări ihtiofage în perioada aprilie – august. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, GNM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

Obiectiv 6. 

Reducerea/evitarea deranjului asupra păsărilor acvatice periclitate 

produs prin industrializare şi dezvoltarea zonelor urbane. 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Armonizarea normelor legislaţiei naţionale privind protecţia speciei 

şi habitatului acesteia cu măsurile de conservare propuse. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM 

 

1.2. Dezvoltarea şi implementarea unui Plan Naţional de acţiune pentru 

conservarea zonelor umede. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate, ONG-uri 

 

1.3. Interzicerea prin lege a dezvoltărilor oricărui tip de investiţii extra- 

sau intravilane pe o rază de mai puţin de 300 de metri faţă de orice zonă 

umedă ce reprezintă areal de hrănire sau cuibărire pentru specii de păsări  

periclitate. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, GNM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

 

Obiectiv 7. 



Reducerea/evitarea deranjului asupra păsărilor acvatice periclitate 

produs prin păşunat necontrolat. 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Interzicerea prin lege a  păşunatului la mai puţin de 100 de metri de 

orice areal de hrănire şi cuibărire identificat şi marcat corespunzător  al 

speciilor de păsări acvatice periclitate. 

Responsabili de implementare: MMSC, ANPM/APM, GNM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

Obiectiv 8. 

Reducerea mortalităţii cauzate de distrugerea cuiburilor, a pontei 

sau comercializarea ilegală a puilor 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Aplicarea sancţiunilor referitoare la deranjul coloniilor. 

Responsabili de implementare: GNM, administratorii şi custozii ariilor 

naturale protejate 

 

1.2. Monitorizare video a coloniilor de cuibărit. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, institute de cercetare, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.3. Armonizarea legislaţiei naţionale privind protecţia speciei şi a 

habitatului acesteia cu măsurile de conservare propuse. 

Responsabili implementare: MMSC 

 

Obiectiv 9. 

Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 

 



1.1. Plasarea unor suporturi pentru repausul cormoranilor în siturile cheie 

din lunca inferioară a Dunării şi cursurile inferioare ale afluenţilor. 

Responsabili de implementare: ANPM/APM, administratorii şi custozii 

ariilor naturale protejate, ONG-uri 

 

Obiectiv 10. 

Refacerea habitatelor 

 

Indicator: Toate siturile în care cuibăreşte şi iernează specia sunt 

protejate şi menţinute în parametri naturali. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: Termen lung. 
 

1.1. Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în zonele umede 

desecate şi abandonate, în vederea transformării acestora în habitate 

prielnice pentru hrănirea şi cuibăritul speciilor de păsări acvatice 

periclitate. 

Responsabili de implementare: institute de cercetare, ANPM/APM, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate, ONG-uri 

 

1.2. Înlocuirea prin plantarea unui număr de 1000–2000 de puieţi de 

salcie autohtonă în zonele în care au avut loc furtuni puternice sau 

inundaţii, în urma cărora pădurea de salcie  a fost distrusă 

Responsabili de implementare: administratorii şi custozii ariilor naturale 

protejate, RNP, ONG-uri 

 

1.3. Refacerea zonelor umede ce reprezentau areale de hrănire pentru 

coromoranul mic, afectate în urma activităţilor de regularizare a 

cursurilor râurilor. 

Responsabili de implementare: ANAR, ANPM/APM, administratorii şi 

custozii ariilor naturale protejate, ONG-uri 

 

Obiectiv 11. 

Sporirea nivelului de cunoştinţe referitoare la cerinţele speciei prin 

activităţi de monitorizare/cercetare. 

 

Indicator: Lipsurile de cunoştinţe esenţiale referitoare la cormoranul 

mic acoperite până în 2022. 

Prioritate: Esenţială 

Durată de desfăşurare: În derulare 

 

Acţiuni: 

 



1.1. Creearea unei baze de date cu observaţii, studii, documentaţii cu 

privire la specie, din literatura şi monografia existentă la nivel naţional şi 

internaţional. 

Responsabili de implementare: institute de cercetare, universităţi, ONG-

uri 

 

1.2. Scrierea proiectelor pentru sprijinirea financiară a custozilor, în 

editarea şi legiferarea Planurilor de Management ale siturilor Natura 2000 

în care se regăseşte cormoranul mic. 

Responsabili de implementare: administratorii şi custozii ariilor naturale 

protejate, institute de cercetare, universităţi, ONG-uri 

 

1.3. Recenzarea coloniilor şi monitorizarea populaţiei de cormoran mic în 

reţeaua Natura 2000 

Responsabili implementare: institute de cercetare, universităţi, ONG-uri 

 

1.4. Monitoringul de iarnă al populaţiei. 

Responsabili implementare: ONG-uri, insitute de cercetare, universităţi, 

administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 

 

1.5. Evaluarea efectului substanţelor poluante, respectiv a pesticidelor şi 

metalelor grele. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, institute de cercetare, 

universităţi 

 

1.6. Creearea unei hărţi de distribuţie a speciei pe perioadele de cuibărit şi 

iernare şi a unei hărţi cu aglomerările de păsări la nivel naţional. 

Responsabili implementare: institute de cercetare, universităţi, ONG-uri, 

 

1.7. Identificarea tendinţelor evoluţiei numerice a efectivelor speciei. 

Responsabili de implementare: institute de cercetare, universităţi, ONG-

uri 

 

1.8. Monitorizarea deplasărilor sezoniere ale speciei. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, insititute de cercetare, 

universităţi 

 

1.9. Studii asupra accesibilităţii resurselor trofice, interrelaţii şi 

necesităţile ecologice ale speciei. 

Responsabili de implementare: ONG-uri, institute de cercetare, 

universităţi 

 

 



Tabel 10. Măsurile de conservare şi activităţile propuse pentru stoparea/reducerea ameninţărilor identificate în siturile 

Natura 2000 din România-conform Formularelor Standard Natura 2000 şi a proiectului LIFE 07 NAT/RO/000681 „Cross-

border conservation of Phalacrocorax pygmaeus and Aythya nyroca at key sites in Romania and Bulgaria”  
 

Nr. 

crt. 
Ameninţare/ 
Presiune 

Localizare  Intensitate 

impact 
Măsură/ 
Obiectiv 

specific 

Acţiune de 

conservare/ 
Activitate 

Perioadă de 

desfăşurare 

Prioritate 

activităţi 

Responsabili Resurse 

financiare 

1. 

 

Braconaj În SPA-urile 

care nu sunt 

preluate în 

custodie din 

lunca Dunării 

Critică Reducerea 

mortalităţii 

accidentale 

cauzate de 

vânătoare şi 

braconaj 

Aplicarea 

sancţiunilor 

referitoare la 

deranjul prin 

pescuit şi 

vânătoare 

ilegale din 

apropierea 

coloniilor şi 

habitatelor de 

hrănire. 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

ANPM/APM 

Fonduri 

guvernament

ale 

Eficientizarea 

sistemului de 

patrulare şi pază 

în locaţiile 

esenţiale pentru 

cuibărit şi 

hrănire în 

perioada aprilie 

– august. 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

ANPM/APM, 

Jandarmeria, 

Poliţia 

Română 

Fonduri 

guvernament

ale 

Armonizarea 

normelor 

legislaţiei 

naţionale 

2013 - 2014 Esenţială MMSC Fonduri 

guvernament

ale 



privind protecţia 

speciei şi 

habitatului 

acesteia cu 

măsurile de 

conservare 

propuse. 
Stabilirea unor 

zone în care nu 

este permis 

accesul în jurul 

coloniilor din 

lunca şi Delta 

Dunării, 

specificate în 

Planurile de 

Management ale 

siturilor Natura 

2000 şi marcate 

corespunzător 

prin borne sau 

panouri de 

atenţionare 

2013 - 2014 Esenţială Administraţia 

Rezervaţiei 

Biosferei 

Delta Dunării, 

Institutul 

Naţional de 

Cercetare-

Dezvoltare 

Delta Dunării, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 

Interzicerea prin 

lege a vânatului 

oricărei specii 

de păsări în 

zonele care 

reprezintă areal 

de hrănire sau 

cuibărire pentru 

cormoranul mic 

2013 - 2014 Esenţială MMSC, 

ANPM/APM 

POS Mediu 

Fonduri 

guvernament

ale 



în perioada 

aprilie – august. 
Conştientiza-

rea publică 

asupra 

importanţei 

echilibrului 

natural 

menţinut de 

existenţa 

habitatelor 

specifice 

cormoranului 

mic. 

Amplasarea 

panourilor 

informative în 

toate siturile 

Natura 2000 în 

care este 

identificată 

prezenţa speciei. 

2013 - 2022 Ridicată ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

LIFE+ 

Natura  

POS Mediu 

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 

Fondul 

pentru Mediu 

 

2. Deranjarea 

păsărilor în 

timpul 

cuibăritului 

Pe ostroavele 

Dunării şi în 

amenajările 

piscicole 

Critică Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

hrănire 

Eficientizarea 

sistemului de 

patrulare şi 

pază în 

perioada 

aprilie – 

august, în 

locaţiile 

esenţiale 

pentru cuibărit 

şi hrănire. 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernament

ale 

Armonizarea 

normelor 

legislaţiei 

naţională 

interne privind 

protecţia 

2013 - 2014 Esenţială MMSC Fonduri 

guvernament

ale 



speciei şi 

habitatului 

acesteia cu 

măsurile de 

conservare 

propuse 
Stabilirea unor 

zone în care nu 

este permis 

accesul în 

jurul coloniilor 

din lunca şi 

Delta Dunării, 

specificată în 

Planurile de 

Management 

ale siturilor 

Natura 2000 şi 

marcate 

corespunzător 

prin borne sau 

panouri de 

atenţionare 

2013 - 2014 Ridicată ARBDD, 

custozi, 

administratori 

de arii 

naturale 

protejate, 

ANPM/APM 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 

Conştientizar

ea publică 

asupra 

importanţei 

echilibrului 

natural 

menţinut de 

existenţa 

habitatelor 

Amplasarea 

panourilor 

informative în 

toate siturile 

Natura 2000 în 

care este 

identificată 

prezenţa 

speciei. 

2013 - 2022 Ridicată ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

LIFE+ 

Natura  

POS Mediu 

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 

Fondul 



specifice 

cormoranului 

mic. 

pentru Mediu 
Plasarea în 

cadrul 

instituţiilor 

particulare şi 

de stat a 

materialelor 

informative -

afişe, pliante, 

cu privire la 

importanţa 

speciei în 

echilibrul 

ecosistemelor 

naturale. 

2013 - 2022 Esenţială ANPM/APM, 

ONG-uri 

LIFE+ 

Natura  

POS Mediu 

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 

Fondul 

pentru Mediu 

 

3. Incendierea 

vegetaţiei 

palustre 

În amenajările 

piscicole şi 

SPA-urile din 

lunca Dunării 

Critică Prevenirea 

degradării şi 

dispariţiei 

habitatelor 

Stabilirea unui 

management 

adecvat pentru 

vegetaţie în 

jurul zonelor 

de cuibărit ale 

speciei şi 

aplicarea 

sancţiunilor 

împotriva 

incendierii 

stufului. 

2013 - 2022 Ridicată ANPA, 

ANPM/APM, 

AGVPS, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

POS Mediu 

Fonduri 

guvernament

ale 

Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

Eficientizarea 

sistemului de 

patrulare şi 

pază în 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

ANPM/APM, 

Jandarmeria, 

Poliţia 

Fonduri 

guvernament

ale 



hrănire locaţiile 

esenţiale 

pentru cuibărit 

şi hrănire între 

lunile aprilie – 

august. 

Română 

 

4. Înmulţirea 

necontrolată 

a speciilor 

vegetale 

invazive 

Pe ostroavele 

Dunării şi 

amenajările 

silvice din 

lunca Dunării 

Critică Prevenirea 

degradării şi 

dispariţiei 

habitatelor 

Analiza şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatelor 

specifice. 

2013 - 2016 Esenţială administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate, 

ANPM/APM, 

ONG-uri 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 

Stabilirea unui 

management 

adecvat pentru 

vegetaţie în 

jurul zonelor 

de cuibărit ale 

speciei şi 

aplicarea 

sancţiunilor 

împotriva 

incendierii 

stufului. 

2013 - 2022 Ridicată ANPA, 

ANPM/APM, 

AGVPS, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

POS Mediu 

Fonduri 

guvernamen

tale 

Stabilirea unor 

măsuri de 

management 

forestier în 

funcţie de 

necesităţile 

2013 - 2014 Ridicată ONG-uri, 

custozii şi 

administratorii 

ariilor naturale 

protejate, RNP 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura  

Fonduri 

guvernamen

tale 



ecologice ale 

speciei 
Înlocuirea 

speciilor 

invazive 

precum 

Amorpha sp.  

cu puiet de 

salcie 

autohtonă 

2013 - 2022 Ridicată ONG-uri, 

ANPM/APM, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

LIFE+ 

Natura 

 

 

5. Pescuitul în 

imediata 

vecinătate a 

coloniilor şi 

îndepărtarea 

păsărilor 

ihtiofage prin 

metode 

neconvenţion

ale 

În amenajările 

piscicole şi 

cursul inferior 

al Dunării 

Critică Reducerea 

mortalităţii 

generată de 

pescuit 

Stabilirea unor 

zone în care nu 

este permis 

accesul în 

jurul coloniilor 

din lunca şi 

Delta Dunării, 

specificate în 

Planurile de 

Management 

ale siturilor 

Natura 2000 şi 

marcate 

corespunzător 

prin borne sau 

panouri de 

atenţionare 

2013 - 2014 Ridicată Administraţia 

Rezervaţiei 

Biosferei Delta 

Dunării, 

Institutul 

Naţional de 

Cercetare-

Dezvoltare 

Delta Dunării, 

ANPM/APM, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 

Interzicerea 

prin lege a 

metodelor de 

îndepărtare a 

2013-2014 Ridicată MMSC, 

ANPM/APM, 

GNM, 

administratorii 

Fonduri 

guvernamen

tale 



păsărilor 

ihtiofage, 

manifestate 

prin tunuri cu 

gaz, focuri de 

armă sau alte 

zgomote 

puternice. 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

Cuantificarea 
măsurilor 

compensatorii 

şi a pagubelor 

produse de 

specie în 

amenajările 

piscicole 

2013 - 2022 Esenţială MMSC, 

ANPA, 

AGVPS, 

instititute de 

cercetare, 

universităţi, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

Fondul de 

Mediu 

Granturi 

Fundatia 

pentru 

Parteneriat 

Interzicerea 

prin lege a 

pescuitului cu 

plase 

pescăreşti în 

arealele de 

hrănire a 

speciilor de 

păsări 

ihtiofage în 

perioada 

aprilie - august 

2013 - 2022 Ridicată MMSC, 

ANPM/APM, 

GNM, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernamen

tale 

 



6. Industrializar

e şi creşterea 

zonelor 

urbane 

În SPA-urile 

care 

încadrează sau 

se află în 

apropierea 

localităţilor 

rurale sau 

urbane 

Ridicată Reducerea/ev

itarea 

deranjului 

asupra 

păsărilor 

acvatice 

periclitate 

produs prin 

industrializar

e şi 

dezvoltarea 

zonelor 

urbane. 

Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale 

interne privind 

protecţia 

speciei şi 

habitatului 

acesteia cu 

măsurile de 

conservare 

propuse 

2013 - 2014 Esenţială MMSC, 

ANPM/APM  

Fonduri 

guvernament

ale 

Dezvoltarea şi 

implementarea 

unui Plan 

Naţional de 

acţiune pentru 

conservarea 

zonelor umede 

2013 - 2016 Ridicată MMSC, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

ONG-uri 

LIFE+ 

Nature 

POS Mediu 

Interzicerea 

prin lege a 

dezvoltărilor 

oricărui tip de 

investiţii extra- 

sau intravilane 

pe o rază de 

mai puţin de 

300 de metri 

faţă de orice 

zonă umedă ce 

reprezintă 

2013 - 2014 Esenţială MMSC, 

ANPM/APM, 

GNM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

POS Mediu 

Fonduri 

guvernament

ale 



areal de 

hrănire sau 

cuibărire 

pentru specii 

de păsări  

periclitate. 

 

7. Păşunat 

necontrolat 
În imediata 

vecinătatea a 

amenajărilor 

piscicole şi pe 

ostroavele 

Dunării 

Medie Reducerea/ev

itarea 

deranjului 

asupra 

păsărilor 

acvatice 

periclitate 

produs prin 

păşunat 

necontrolat 

Interzicerea 

prin lege a  

păşunatului la 

mai puţin de 

100 de metri 

de orice areal 

de hrănire şi 

cuibărire 

identificat şi 

marcat 

corespunzător  

al speciilor de 

păsări acvatice 

periclitate. 

2013 - 2014 Ridicată MMSC, 

ANPM/APM, 

GNM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernament

ale 

Prevenirea 

degradării şi 

dispariţiei 

habitatelor 

Promovarea 

unui 

management 

adecvat al apei 

în zonele 

umede 

reprezentând 

areal de 

hrănire al 

speciei. 

2013 - 2022 Esenţială ANAR, 

AGVPS, 

ANPA, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

administratori

POS Mediu 

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 



i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 
Inundarea şi 

transformarea 

bazinelor 

fostelor 

amenajări 

piscicole în 

zone umede 

destinate 

conservării 

speciei 

2013 - 2017 Ridicată ANPM/APM, 

A.N.P.A., 

AGVPS, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

ONG-uri 

LIFE+ 

Natura 

Conştientiza-

rea publică 

asupra 

importanţei 

echilibrului 

natural 

menţinut de 

existenţa 

habitatelor 

specifice 

cormoranului 

mic 

Lobby adresat 

piscicultorilor 

pentru 

renunţarea la 

transformarea 

fostelor bazine 

piscicole în 

terenuri 

agricole şi 

aducerea lor la 

stadiul natural 

iniţial. 

2013 - 2022 Esenţială ONG-uri, 

A.N.P.A, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 

Fondul 

pentru Mediu 

 

8. Restrângerea 

activităţilor 

de 

acvacultură 

şi 

În amenajări 

piscicole -de 

exemplu 

ROSPA0077 

Măxineni  

Medie Prevenirea 

degradării şi 

dispariţiei 

habitatelor 

Inundarea şi 

transformarea 

bazinelor 

fostelor 

amenajări 

2013 - 2017 Ridicată ANPM/APM, 

A.N.P.A., 

AGVPS, 

administratori

LIFE+ 

Natura 



piscicultură piscicole în 

zone umede 

destinate 

conservării 

speciei 

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

ONG-uri 
Eficientizarea 

pisciculturii şi 

acvaculturii 

care să nu 

afecteze specia 

şi habitatul ei 

în situri Natura 

2000 

2013 - 2016 Esenţială ANPA, 

ANPM/APM, 

ONG-uri 

Fondul 

European 

pentru 

Piscicultură  

-Programul 

Operaţional 

pentru 

Pescuit 

 

9. Distrugerea 

cuiburilor, a 

pontei sau 

scoaterea 

puilor pentru 

comerţ 

ilegal. 

În colonii 

situate în 

interiorul sau 

vecinătatea 

amenajă-rilor 

piscicole 

Medie Reducerea 

piederilor 

cauzate de 

distrugerea 

cuiburilor, a 

pontei sau 

comercializar

ea ilegală a 

puilor 

Aplicarea 

sancţiunilor 

referitoare la 

deranjul 

coloniilor 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernament

ale 

Monitorizare 

video a 

coloniilor de 

cuibărit 

2013 - 2022 Esenţială ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

LIFE+ 

Natura  

Granturi 

Fundaţia 

pentru 

Parteneriat 

Îmbunătăţirea 

stării de 

Plasarea unor 

suporturi 
2013 - 2017 Ridicată ANPM/APM, LIFE+ 



conservare a 

habitatelor 
pentru 

repausul 

cormoranilor 

în siturile 

cheie din lunca 

inferioară a 

Dunării şi 

cursurile 

inferioare ale 

afluenţilor 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

ONG-uri 

Natura 

 

10. Turism 

necontrolat 
În SPA-uri 

administrate 

ineficient 

Medie Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

hrănire 

Reglementarea 

activităţilor 

turistice prin 

Planul de 

Management 

cu referire 

specifică la 

evitarea 

deranjului în 

toate siturile 

Natura 2000 

2013 - 2014 Ridicată ANPM/APM, 

custozii şi 

administratori

i de arii 

naturale 

protejate 

POS Mediu 

PNDR 

Stabilirea în 

Planurile de 

Management 

ale siturilor 

Natura 2000 a 

unor zone în 

care nu este 

permis accesul 

în jurul 

coloniilor şi 

2013 - 2014 Esenţială Administraţia 

Rezervaţiei 

Biosferei 

Delta Dunării, 

Institutul 

Naţional de 

Cercetare-

Dezvoltare 

Delta Dunării, 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 



care să fie 

marcate 

corespunzător 

prin borne sau 

panouri de 

atenţionare 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 
Dezvoltarea şi 

implementarea 

unui Plan 

Naţional de 

Acţiune pentru 

conservarea 

zonelor umede 

2013 - 2016 Ridicată MMSC, 

ANPM/APM, 

ONG-uri, 

RNP 

LIFE+ 

Nature 

POS Mediu 

 

11. Desecarea 

zonelor 

umede 

În ostroavele 

Dunării - 

Insula Mare a 

Brăilei  şi în 

vecinătatea 

SPA-urilor 

Scăzută Refacerea 

habitatelor 
Efectuarea 

lucrărilor de 

reconstrucţie 

ecologică în 

zonele umede 

desecate şi 

abandonate, în 

vederea 

transformării 

acestora în 

habitate 

prielnice 

pentru hrănirea 

şi cuibăritul 

speciilor de 

păsări acvatice 

periclitate. 

2013 - 2022 Esenţială institute de 

cercetare, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

ONG-uri 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 



Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

hrănire 

Interzicerea 

prin lege a 

dezvoltărilor 

oricărui tip de 

investiţii 

industriale sau 

comerciale 

extra- sau 

intravilane, pe 

o rază de mai 

puţin de 300 

de metri faţă 

de orice zonă 

umedă ce 

reprezintă 

areal de 

hrănire sau 

cuibărire 

pentru speciile 

de păsări  

periclitate. 

2013 - 2014 Esenţială ANPM/APM POS Mediu 

Fonduri 

guvernament

ale 

 

12. Prinderea 

păsărilor cu 

capcane 

În lunca 

Dunării şi 

zone umede 

neadmini-

strate 

Scăzută Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

hrănire 

Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale 

interne privind 

protecţia 

speciei şi 

habitatului 

acesteia cu 

măsurile de 

conservare 

2013 - 2014 Esenţială MMSC Fonduri 

guvernament

ale 



propuse 
Aplicarea 

sancţiunilor 

referitoare la 

deranjul prin 

pescuit şi 

vânătoare 

ilegale din 

apropierea 

coloniilor şi 

habitatelor de 

hrănire. 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernament

ale 

Eficientizarea 

sistemului de 

patrulare şi 

pază în 

locaţiile 

esenţiale 

pentru cuibărit 

şi hrănire între 

lunile aprilie – 

august. 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvernament

ale 

 

13. Amenajări 

forestiere şi 

tăierea 

sălcetelor în 

timpul 

cuibăritului 

Pe ostroavele 

Dunării şi 

amenajările 

silvice din 

lunca Dunării 

Scăzută Prevenirea 

degradării şi 

dispariţiei 

habitatelor 

Analiza şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare 

actuale a 

habitatelor 

specifice 

2013 - 2016 Esenţială administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

ANPM/APM, 

ONG-uri 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 

Stabilirea unor 2013 - 2014 Ridicată ONG-uri, POS Mediu 



măsuri de 

management 

forestier în 

funcţie de 

necesităţile 

ecologice ale 

speciei 

custozii şi 

administratori

i ariilor 

naturale 

protejate, 

RNP 

LIFE+ 

Natura  

Fonduri 

guvernament

ale 

 

14. Fenomene 

naturale 

neprevăzute 

În toate SPA-

urile şi lunca 

Dunării 

Scăzută Refacerea 

habitatelor 
Înlocuirea prin 

plantarea unui 

număr de 

1000–2000 de 

puieţi de salcie 

autohtonă în 

zonele în care 

au avut loc 

furtuni 

puternice sau 

inundaţii, în 

urma cărora 

pădurea de 

salcie  a fost 

distrusă 

2013 - 2022 Esenţială administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

RNP, ONG-

uri 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 

 

15. Schimbarea 

majoră a 

habitatului 

acvatic şi 

terestru 

Pe ostroavele 

Dunării şi 

amenajările 

piscicole din 

lunca Dunării 

Scăzută Sporirea 

nivelului de 

cunoştinţe 

referitoare la 

cerinţele 

speciei prin 

activităţi de 

monitorizare 

Creearea unei 

hărţi de 

distribuţie a 

speciei pe 

perioadele de 

cuibărit şi 

iernare şi a 

unei hărţi cu 

2013 - 2014 Esenţială ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

universităţi 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 



şi/sau 

cercetare 
aglomerările 

de păsări la 

nivel naţional 
Motivele 

tendinţelor 

evoluţiei 

numerice a 

efectivelor 

speciei 

2013 - 2018 Esenţială ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

universităţi 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 

Monitorizarea 

deplasărilor 

sezoniere ale 

speciei 

2013 - 2022 Esenţială ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

universităţi 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 

Recenzarea 

coloniilor şi 

monitorizarea 

populaţiei în 

reţeaua Natura  
2000 

2013 - 2022 Esenţială ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

universităţi 

LIFE+ 

Natura  

POS DRU 

 

16. Electrocutare 

şi coliziune 

cu linii 

electrice 

În locurile 

unde liniile 

electrice nu 

sunt izolate 

corespunzător 

Scăzută Reducerea 

mortalităţii 

speciei 

Armonizarea 

normelor 

legislaţiei 

naţională 

interne privind 

protecţia 

speciei şi 

habitatului 

acesteia cu 

măsurile de 

conservare 

propuse 

2013 - 2014 Esenţială MMSC Fonduri 

guvernamen

tale 



Conştientizar

ea publică 

asupra 

importanţei 

echilibrului 

natural 

menţinut de 

existenţa 

habitatelor 

specifice 

cormoranului 

mic 

Organizarea de 

dezbateri 

publice asupra 

comunităţilor 

locale, în care 

specia este 

ameninţată 

direct de 

factori 

antropici sau 

naturali. 

2013 - 2016 Esenţială ANPM/APM, 

administratorii 

şi custozii 

ariilor naturale 

protejate, 

ONG-uri 

LIFE+ 

Natura  

POS Mediu 

Granturi 

Fundatia 

pentru 

Parteneriat 

Fondul 

pentru 

Mediu 

 

17. Folosirea 

pesticidelor 

şi altor 

poluanţi 

Pe pajiştile şi 

terenurile 

agricole din 

vecinătatea sau 

interiorul 

SPA-urilor, 

precum şi 

zonele 

industriale 

intra- sau 

extravilane 

Scăzută Sporirea 

nivelului de 

cunoştinţe 

referitoare la 

cerinţele 

speciei prin 

activităţi de 

monitorizare 

şi/sau 

cercetare 

Evaluarea 

efectului 

substanţelor 

poluante, 

respectiv a 

pesticidelor şi 

metalelor grele 

2013 - 2016 Ridicată ONG-uri, 

institute de 

cercetare, 

universităţi 

POS DRU 

LIFE+ 

Natura 

Protejarea 

păsărilor în 

arealele de 

cuibărit şi 

hrănire 

Aplicarea de 

sancţiuni 

pentru 

utilizarea 

pesticidelor şi 

a altor 

poluanţi, 

interzise în 

agricultură, 

2013 - 2022 Ridicată GNM, 

administratorii 

şi custozii ariilor 

naturale 

protejate 

Fonduri 

guvername

ntale 



care afectează 

solul şi stratul 

acvifer. 

 

18. Regularizare

a cursurilor 

râurilor 

ROSPA0015 

ROSPA0063 

ROSPA0078 

ROSPA0027 

ROSPA0095 

ROSPA0004 

ROSPA0005 

ROSPA0106 

ROSPA0044 

Localizată Refacerea 

habitatului 
Refacerea 

zonelor umede 

ce reprezentau 

areale de 

hrănire pentru 

coromoranul 

mic, afectate 

în urma 

activităţilor de 

regularizare a 

cursurilor 

râurilor. 

2013 - 2022 Ridicată ANAR, 

ANPM/APM, 

administratori

i şi custozii 

ariilor 

naturale 

protejate, 

ONG-uri 

POS Mediu 

LIFE+ 

Natura 
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