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Plăţi pentru biodiversitate bazate pe rezultate: 
 

O măsură nouă de agro-mediu pilot pentru regiunile 
Târnava-Mare şi Pogány-havas 2015-2018 

 
 

Organizaţia responsabilă şi contacte utile  
 
Această măsură pilot este gestionată de către Fundaţia ADEPT Transilvania și Asociația Pogany-
havas.   
Contact:  

• Fundația ADEPT: Răzvan Popa tel.: 0744 825809, email: razvan@fundatia-adept.org 
• Asociația Pogany havas: László Demeter tel.: 0741 010448 email: domedve@gmail.com 

Website: www.fundatia-adept.org 
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Despre măsurile de agro-mediu bazate pe rezultate 
Până acum, măsurile de agro-mediu s-au bazat pe reguli de administrare a terenurilor, cum ar fi 
termene limită stricte pentru cosit, în ideea că vor ajunge la un rezultat: protecţia speciilor şi habitatelor 
importante. În cadrul măsurilor bazate pe rezultate, fermierii sunt plătiţi pentru a ajunge la rezultatul dorit 
fără a avea reguli stricte de administrare. Astfel, ei îşi pot gospodări terenul în funcţie de condiţiile 
locale, care variază din loc în loc, şi în funcţie de condiţiile climatice, care la rândul lor variază de la an 
la an.  
 
Programul pilot pentru regiunile Târnava Mare şi Pogány Havas 
Acest pliant descrie o nouă măsură de agro-mediu pilot pentru regiunile Târnava Mare şi Pogány 
havas/Munții Ciucului. Măsura este implementată sub forma unui test în aceste două regiuni în 
perioada 2016-2018.  

 
 

Măsura este elaborată pentru pajiştile cu înaltă valoare naturală gospodărite  în regim de fâneaţă. 
Aceste pajişti au fost gestionate în mod tradiţional vreme de generaţii întregi şi constituie o parte 
importantă a patrimoniului cultural local. Mai mult, ele sunt habitate de importanță europeană pentru 
un număr ridicat de specii faunistice şi floristice şi sunt importante ca: 

• Sursă de furaj pentru animale 
• Nectar pentru albine 
• Plante medicinale, precum şi alte plante folositoare  
• Venit pentru localnici ca urmare a turismului  verde, pentru observarea naturii şi dau un plus 

valoare produselor cu înaltă valoare naturală  
• Îndeplinire a obiectivelor de protecţie şi conservare a naturii ale Uniunii Europene  

 
Unele studii arată că, din punct de vedere al diversităţii biologice, pajiştile cu înaltă valoare naturală  
din România sunt printre cele mai bogate din lume. Din păcate, ele au devenit din ce în ce mai rare 
din cauza faptului că au fost transformate în păşuni, abandonate sau fertilizate excesiv şi modificate în 
pajişti mai productive însă cu mai puţine specii.  
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Această măsură de agro-mediu bazată pe rezultate, urmăreşte să recompenseze gospodărirea 
practică a terenurilor, prin care se produce fân de calitate şi care asigură, în același timp, 
protejarea speciilor sălbatice. În loc ca plăţile să fie acordate în baza unor prescripţii de 
administrare, acestea vor fi acordate pe baza rezultatelor, și anume numărul crescut de specii  în 
pajişti, măsurat cu ajutorul unor specii folosite ca indicatori de mediu. 

Experienţa plăţilor bazate pe rezultate din alte tări europene 
 
Astfel de măsuri au fost introduce în ultimii ani în Franţa, Germania şi Elveţia. Fermierii preferă 
măsurile bazate pe rezultate, întrucât  

• le este recunoscută expertiza  
• au libertatea să îşi administreze pajiştile în funcţie de condiţiile locale şi de climă, în loc să fie 

nevoiți să respecte anumite termene care un țin cont de condițiile locale 
• sunt recompensaţi în mod direct pentru serviciile ecosistemice, servicii recunoscute de altfel 

de către societate.  
 
Rezultatele şi concluziile acestui program pilot vor fi transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Dacă se va dovedi a fi popular în rândul fermierilor şi practic pentru agenţiile de plăţi şi 
controale în agricultură, pe viitor programul pilot ar putea fi implementat în toată ţara.  
 
Cine poate participa? 
Această măsură pilot este gestionată de către Fundaţia ADEPT Transilvania pentru perioada 2015-
2018. Pentru a putea participa, fermierii trebuie: 

1. să deţină sau să aibă în administrare o pajişte în regim de fâneaţă în regiunile Târnava Mare 
şi Pogány havas/Munții Ciucului, conform hărţii de la pagina 2 

2. să nu deţină deja un contract pentru măsuri agro-mediu în perioada actuală 
3. în fânețele deținute sau gospodărite, să aibă cel puţin 5 specii din lista la pagina 8 

 
Dacă credeţi că sunteţi eligibil şi sunteţi interesat să participaţi în cadrul acestui program pilot, vă 
rugăm să-i contactaţi pe Răzvan Popa la biroul din Saschiz al Fundaţiei ADEPT, sau pe László 
Demeter,  din regiunea Pogany havas. Datele lor de contact pot fi găsite la fínele acestei broșuri. 
Specialiştii Fundației ADEPT vor fi încântaţi să discute mai multe detalii cu dumneavoastră. 
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Definiții 
• În contextul acestui proiect, o fâneață este definită ca o pajiște permanentă unde fânul 

este cosit cel puțin o dată pe an, pe durata sezonului de creștere și unde nu se 
pășunează pentru o perioadă de 10-12 săptămâni înaintea cositului. 	

• Sezonul principal de creștere este din mai până în august, când condițiile favorizează 
creșterea vegetației și dezvoltarea florei. 	
	

Cerințe contractuale – cerințe obligatorii pentru fiecare parcelă înscrisă în cadrul 
proiectului pilot RBAPS  
• O parcelă de pășune reprezintă o unitate de management singulară. Este nevoie de aplicații 

individuale pentru fiecare parcelă. Dacă o parcelă este mai mare de 10 hectare, atunci aceasta va 
trebui împărțită în subparcele mai mici de 10 hectare, iar pentru fiecare subparcelă se va completa 
o aplicație individuală.  

• Semnatarul contractului trebuie să aibă suficient control asupra administrării pământului înscris în 
contract, pe toată durata contractului, astfel încât să fie îndeplinite condițiile contractuale.   

• Înainte de cositul din fiecare an, fermierul trebuie să înregistreze care dintre speciile-indicator 
listate la paginile 9-14 sunt prezente și în floare. Acest proces se va efectua utilizând metodologia 
descrisă la pagina 6 și formularul de la pagina 15. Fermierul trebuie să înregistreze speciile-
indicator înainte de cosit, când speciile sunt înmugurite, deja înflorite, sau la stadiul de semințe, 
pentru ca acestea să fie ușor de recunoscut. De asemenea, fermierul trebuie să mențină aceste 
specii permițându-le însămânțarea in fiecare an. 

• Fermierul trebuie să completeze în fiecare an formularul-registru anual al fermei pentru parcela 
sau parcelele înscrise în cadrul proiectului, inclusiv data cositului. Aceste formulare sunt o parte 
obligatorie a contractului.   

• Parcela de fâneață trebuie cosită cel puțin o dată pe an pe durata sezonului principal de creștere. 
Pășunarea pe fâneață este exclusă pe o perioadă de 10-12 săptămâni din timpul sezonului 
principal de crestere, perioadă necesar creșterii fânului înainte de cosire. 

 
Recomandări pentru cum să vă administrați fâneața în vederea maximizării numărului 
speciilor-indicator, asigurării unui management bun și pentru a obține plăți (mai) mari   

Fermierii implicate în această schemă vor beneficia 
de recomandări individuale din partea managerilor 
de proiect, precum și o broșură-ghid, cu informațiile 
necesare. Recomandările sunt direcționate către 
sprijinirea fermierilor în așa fel încât ei să fie capabili 
să îndeplinească condițiile contractului. Dacă 
fermierul va pune în practică aceste recomandări 
este posibil ca numărul de specii-indicator să 
crească și astfel să îl facă eligibil pentru rate mai 
mari de plăți. Recomandările vor include:  

1. Data de cosire recomandată. Măsura RBAPS oferă fermierului flexibilitate cu privire la datele de 
cosit, luând în considerare variațiile anuale ale perioadei când fânul este gata pentru a fi cosit. Cu 
toate acestea, dacă fermierul cosește înainte ca speciile-indicator să fie în plină floare și să 
înceapă însămânțarea, el riscă să reducă numărul speciilor-indicator de pe parcelă și chiar sa 
piardă plățile în anii următori. Totodată, cositul târziu permite speciile de păsări ce cuibăresc în 
fâneață să își crească puii înainte ca protecția covorului de ierbiuri înalte să dispară.  

2. Metode de cosit: cositul manual sau cu echipament ușor cu o lamă de tăiere pe pantele abrupte 
va sprijini bogăția speciilor. Mașinile de tuns iarba rotative sunt mai dăunătoare pentru diversitatea 
faunistică și floristică. 

3. Perioade scurte de pășunat pe timpul primăverii sau toamnei pot fi benefice pentru flora făneței, 
dar este important să existe o perioadă de creștere de 10-12 săptămâni în cursul sezonului de 
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creștere (mai-august) când fânul poate crește. Este de asemenea important ca fâneața să nu fie 
păscută intensiv, întrucăt acest lucru poate afecta verdeața.  

4. Utilizarea îngrășămintelor chimice sau a unor cantități mari de îngrășământ de grajd va duce la 
pierderea de specii-indicator și la probleme cu buruienile (însă cantitați mici de bălegar pot fi 
benefice pentru bogăția speciilor).  

5. Pe cât posibil, fermierul ar trebui să informeze managerul de proiectul cu privire la data când 
consideră cositul inevitabil, pentru ca acesta să poată inventaria speciile înainte de cosit, când 
recunoașterea lor este mai ușoară.  

6. Fermierul trebuie să se asigure că fâneața nu este pășunată pe durata perioadei de creștere a 
fânului de către animalele sale, sau abuziv de către animalele altor fermieri, deoarece pășunatul 
crește riscul ca speciile-indicator să nu înflorească și va duce la pierderea plăților pentru anul 
respectiv. 

Plăți în cadrul proiectului pilot RBAPS 
Există trei pachete de plăți în cadrul acestui proiect:  
• Pachetul 1: €213 pe hectar pe an pentru cel puţin 5 specii-indicator din lista prevăzută în 

acest document (paginile 8-14 de mai jos), identificate ca urmare a monitorizării din anul curent 
prin metoda secţiunii liniare corespunzătoare pentru parcela respectivă (mai multe detalii în 
secţiunea următoare)  

• Pachetul 2: €229 pe hectar pe an pentru cel puţin 8 specii-indicator identificate ca urmare a 
monitorizării prin metoda secţiunii liniare corespunzătoare parcelei respective.  

• Pachetul 3: €259 pe hectar pe an pentru cel puţin 10 specii-indicator identificate ca urmare a 
monitorizării prin metoda secţiunii liniare corespunzătoare parcelei respective.  

 
Consultantul din proiect va oferi îndrumare fermierilor în ceea ce privește pachetul de plăți pentru care 
trebuie să aplice.  
• În primul an (2016), înainte de primul control de inspecție al consultantului, fermierul trebuie să 

aplice pentru un pachet în funcție de numărul de specii pe care îl estimează, conform aprecierii 
proprii. Alegerea sa va fi confirmată și dacă este cazul ajustată (în sus sau în jos) în 
consultanțăurma discuțiilor cu responsabilul pe proiect. Acest proces nu prevede penalități.  

• În anii următori (2017-2018) fermierul nu se va putea schimba la o categorie inferioară, ci numai la 
o categorie superioară, dacă modul de gospodărire al terenului duce la prezența mai multor 
specii-indicator în fâneața înscrisă în contract.  

 

Cercetări și controale științifice 
În cadrul acestei scheme-pilot se vor semna contracte, se vor efectua plăți și se vor inspecta parcelele 
înscrise. Aceste activități vor fi realizate de către Fundația ADEPT și partenerii acesteia, cu finanțare 
directă de la Comisia Europeană și DBU (o fundație germană de mediu).  

Fundația ADEPT se va consulta cu fermierii și asociațiile de fermieri din regiunile Târnava Mare și 
Pogány-havas / Munții Ciucului pentru a identifica fermieri interesați să participe în proiect. 
Contractele vor fi semnate pentru 3 ani de plăți, 2016, 2017 și 2018.  

Pe perioada proiectului, în fiecare dintre cele două arii, echipa de proiect va verifica anual toate 
fânețele înscrise în schema, în timpul perioadei de înflorire și va furniza servicii de consultanță tuturor 
fermierilor înscriși. Specialiștii din proiect vor inventaria numărul de specii-indicator folosind aceiași 
metodă descrisă anterior și vor căuta dovezi că fâneața a fost cosită în anul precedent. Dacă există 
dovezi concludente conform cărora fâneața nu a fost cosită în anul precedent (de ex.: iarbă înaltă, 
moartă sau multe tufe mici) sau dacă (în 2017/2018) numărul de specii existente este mai mic decât în 
aplicație (adică 5, 8 sau 10), atunci aplicantul nu va primi plata pentru anul curent. 

 Specialistul va încerca să facă inspecția parcelelor înainte de cosire. Totuși, dacă acesta nu poate să 
facă inspecția înainte de data cosirii, și drept urmare nu va reuși să identifice speciile în mod clar, 
specialistul se va întoarce pentru a face o nouă inspecție după câteva săptămâni, pentru a permite 
speciilor să crească din nou și în vederea facilitării procesului de identificare. 
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Metoda de inventariere a indicatorilor 

Metoda de inventariere va fi utilă pentru fermieri, întrucât le 
permite să evalueze rezultatele propriei munci, dar şi pentru 
agenţiile de plată, care vor utiliza această metodă în cadrul 
controalelor.  

1) În fiecare parcelă, mergeţi în linie dreaptă pentru 100m de-a 
lungul celei mai lungi diagonale a pajiştii (aceasta va fi 
secţiunea pajiştii). Dacă pajiştea este mai lată de 10m, atunci 
evitaţi zona aflată la mai puţin de 5m de margine. 

2) Dacă cea mai lungă diagonală are mai puţin de 100m, atunci puteţi merge în zig-zag.  

3) Analizaţi vegetaţia pentru speciile-indicator (mai multe detalii în lista de mai jos), pe un metru la 
stânga şi la dreapta secţiunii (aproximativ lungimea braţelor deschise). 

4) Secţiunea de 100m trebuie împărţită în 3 părţi egale de aproximativ 33m – această distanţă nu 
trebuie măsurată, ci doar estimată. Înregistraţi speciile-indicator în mod separat, pentru fiecare 
subsecţiune de 33m. Fiecare subsecţiune de 33m trebuie să aibă minimul de specii-indicator! De 
exemplu, dacă aţi aplicat pentru cota de 5 specii şi rezultatele monitorizării sunt: 6 indicatori pentru 
prima subsecţiune, 5 indicatori pentru a doua subsecţiune şi 4 indicatori pentru a treia subsecţiune, 
atunci pajiştea un este eligibilă.  

5) Speciile trebuie înregistrate într-un formular similar celui ilustrat la sfârşitul acestui pliant. Nu 
contează dacă fiecare subsecţiune prezintă specii-indicator diferite sau dacă inspectorul găseşte 
specii diferite de cele identificate de către fermier. Ceea ce este important este ca un minim de 5 
specii (sau 8, în funcţie de cota de plată pentru care a fost făcută aplicaţia) din lista de indicatori să fie 
găsite pe fiecare subsecţie de 100m a diagonalei.  

6) Dacă doar o parte din parcelă este suficient de bogată în speciile-indicator, atunci acea parte poate 
fi introdusă în măsura agro-mediu. 

Fig: Subsecție pentru calcularea speciilor floristice  
 

 

 

 

 

Număr de specii întâlnite în subsecţiune 

 

 

 

 

 

  

	

5	 7	 5	

6	 4	 5	

11	 8	 10	

5	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

5	pragul	necesar	de	specii	NU	este	atins	û 	

8	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

10	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

<100	m	

10	 12	 11	
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Instruire și mai multe informații  

Specialiștii din cadrul Fundației ADEPT vor oferi instruire pentru toți participanții în această măsură cu 
privire la metodele de identificare și monitorizare a speciile-indicator și vor oferi consultant cu privire la 
cum menținereaină și creșterea valorii naturale și calitatea furajelor din fânețele tradiționale.Toate 
aceste informații vor fi furnizate și printr-o broșură tipărită, distribuită în mod gratuit, sau care poate fi 
descărcată de pe site-ul Fundației ADEPT www.fundatia-adept.org/?content=rbaps   

În cazul în care apar probleme sau întrebări, participanții pot să își contacteze telephonic partenerii din 
cadrul Fundației ADEPT pe toată durata implementării măsurii. Specialiștii Fundației ADEPT sunt 
disponibili și pregătiți să asiste participanții pe tot parcursul implementării.  

 
Bibliografie suplimentară 

• Akeroyd J. & Bădărău S. (2012) Pajiștile uscate cu Înaltă Valoare Naturală din sudul 
Transilvaniei. Fundația ADEPT Transilvania. 

• Akeroyd J. & Bădărău S. (2012) Specii de plante indicatoare pentru pajiști cu Înaltă Valoare 
Naturală din sudul Transilvaniei. Fundația ADEPT Transilvania. 

• Keenleyside C, et al. (2014) Results-based Payments for Biodiversity Guidance Handbook: 
Designing and implementing results-based agri-environment schemes 2014-20. Prepared for the 
European Commission, DG Environment, Contract No ENV.B.2/ETU/2013/0046, Institute for 
European Environmental Policy, London. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/rbaps-handbook.pdf 

• Keenleyside C, et al. (2014) Sinteză a ghidului privind plăţile pentru biodiversitate bazate pe 
rezultate: conceperea și implementarea schemelor de agromediu bazate pe rezultate, 2014-
2020. http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/RO_RBAPS_GHS.pdf 

• Keenleyside C, et al. (2014) Az eredményalapú biodiverzitási kifizetések kézikönyvének 
ÖSSZEFOGLALÓJA Eredményalapú agrár-környezetvédelmi rendsz erek tervezése és 
megvalósítása 2014–2020. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/HU_RBAPS_GHS.pdf 

• Speta E, Rákosy L (2010) Wildpflanzen Siebenbürgens, 1st ed. Plöchl Druck GmbH, Freistadt, 
Austria 

             

Sinteză a ghidului privind plăţile pentru biodiversitate bazate pe rezultate  
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2014–2020 
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Specii-indicator 
Această secţiune descrie cele 30 de specii sau grupuri de specii care au fost identificate şi testate ca 
indicatori de înaltă valoare naturală în zonele programului pilot. Aceste specii au fost selectate 
doarece sunt prezente doar în pajişti gestionate printr-un sistem agricol de intensitate redusă şi sunt 
asociate cu o faună şi o floră bogată, precum şi cu un fân de calitate. Ele sunt sensibile la schimbări şi 
vor dispărea dacă:  

• se aplică cantităţi mari de îngrăşământ organic sau chimic 
• se aplică ierbicide  
• frecvenţa cositului creşte 
• pajiştea este cosită prea devreme (de obicei înainte de jumătatea lui iunie) 
• este folosit echipament de cosit greu   
• pajiştea este cosită înainte de dezvoltarea semințelor pentru majoritatea speciilor 
• pajiştea nu este cosită   

 
 

Toate speciile sunt uşor de recunoscut şi înfloresc în primăvară şi vară, când se derulează inspecţia.  
Speciile care arată foarte similar au fost grupate împreună, pentru a evita orice confuzie. În cazul 
acestor specii (de exemplu tipuri diferite de orhidee), grupul este considerat un singur indicator.  
 

Specii-indicator pentru pajişti umede:  
• Caltha palustris 
• Geranium spec. 
• Lathyrus pratensis 
• Lychnis flos-cuculi 
• Lythrum salicaria 
• Polygonum bistorta 
• Sanguisorba officinalis  
• Trollius europaeus 
• Valeriana officinalis  

Specii-indicator pentru pajişti temperate:  
• Anemone narcissiflora 
• Betonica officinalis 
• Campanula  spec,  
• Dianthus spec. 
• Filipendula vulgaris  
• Fragaria spec. 
• Galium verum 
• Gentiana/Gentianella spec. 
• Leucanthemum vulgare 
• Medicago falcata 
• Orchidaceae spec. 
• Primula spec. 
• Scorzonera spec. 
• Trifolium ochroleucon/pannonicum  
• Tragopogon spec. 
• Trifolium montanum 

Specii-indicator pentru pajişti uscate:  
• Anthericum ramosum  
• Coronilla varia 
• Scabiosa ochroleuca  
• Teucrium chamaedrys  
• Thymus spec.  
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SPECII-INDICATOR  

 

 
 

RO: Calcea calului  
HU: Mocsári gólyahír  
EN: March marigold 
Lat: Caltha palustris L. 
 
Înățime: 15-50 cm 
Flori: galben închis, diametru cuprins între 2.5 și 4 cm, 
cu 5 petale 
Frunze: Verde închis, lucios, late și în formă de rinichi 

 

 
 

RO: Sânziene 
HU: Tejoltó galaj 
EN: Lady’s Bedstraw 
Lat: Galium verum L. 
 
Înălțime: până la 1 m 
Flori: multe flori mici și galbene (4-6 mm) care miros 
a miere 
Frunze: în formă de ac și lungi de 1-2.5 cm 

 

 
 

RO: Lintea pratului 
HU: Réti lednek  
EN: Meadow Vetchling 
Lat: Lathyrus pratensis L. 
 
Înălțime: 30-60 cm 
Flori: flori galbene, grupate câte 3-12, cu o lungime de 
până la 15 mm  
Frunze: în formă de săgeată 

 

 
 

RO: Lucernă galbenă  
HU: Sarlós lucerna 
EN: Sickle Medic 
Lat: Medicago falcata L. 
 
Înălțime: 30-60 cm 
Flori: galben auriu 
Frunze: Împărțite în 3 frunzulițe ovale, înguste 

 

 
 

RO: Ciuboţica cucului 
HU: Kankalin fajok,  
EN: Cowslip 
Lat: Primula veris și alte Primula sp. 
 
Înălțime: 6-30 cm 
Flori: galben închis sau deschis,ce apar devreme în 
martie-mai 
Frunze: ovale cu o suprafața încrețită 
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RO: Barba caprei 
HU: Bakszakáll  
EN: Goats beard/Jack-go-to-bed-at-noon 
Lat: Tragopogon pratensis și alte Tragapogon sp. 
 
Înălțime: 20-80 cm 
Flori: deschise doar dimineața 
Frunze: lungi și subțiri 

 

 
 

RO: Bulbuc de munte 
HU: Zergeboglár  
EN: Globefower 
Lat: Trollius europaeus L. 
 
Înălțime: 10-50 cm 
Flori: în formă de minge, cu diametrul de 4-5 cm  
Frunze: în formă de mână, mai închise în partea 
superioară decât în cea inferioară 

 

 
 

RO: Vindecea 
HU: Orvosi tisztesfű (bakfű)  
EN: Betony 
Lat: Betonica officinalis L. (syn. Stachys officinalis L.) 
 
Înălțime: 30-100 cm 
Flori: mai multe flori mov pe o tijă de floare 
Frunze: ovale, cu zimți  rotunzi pe margine 

 

 
 

RO: Coronişte 
HU: Tarka koronafürt  
EN: Crown Vetch 
Lat: Coronilla varia L. (syn. Securigera varia L.) 
 
Înălțime: 30-120 cm 
Flori: mici mănunchiuri de flori roz și albe 
Frunze: în formă de pană, cu 11-21 frunzulițe 

 

 
 

RO: Garofiţă 
HU: Barátszegfű és más szegfű fajok  
EN: Charterhouse Pink 
Lat: Dianthus carthusianorum și alte Dianthis spec. 
 
Înălțime: 30-40 cm 
Flori: roz închis sau deschis cu 5 petale, 
uneori petalele prezintă puncte albe  
Frunze: lungi și subțiri (lățime de 3-5 mm) 
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RO: Răchitan 
HU: Réti füzény  
EN: Purple Loosestrife 
Lat: Lythrum salicaria L. 
 
Înălțime: 30-150 cm 
Flori: roz-mov, cu multe pe o singură tijă 
Frunze: lungi de 3-12 cm și înguste (1-3 cm), 
asemănătoare cu frunzele de salcie 

 

 
 

RO: Floarea-cuculi 
HU: Réti kakukkszegfű  
EN: Ragged-Robin  
Lat: Lychnis flos-cuculi L. 
 
Înălțime: 40-60 cm 
Flori: roz, cu 4 petale “zdrențuite”  
Frunze: înguste, cu o lungime de până la 10 cm long 
pe coadă și rotunjie la bază 

 

 
 

RO: Răculeţ 
HU: Kígyógyökerű keserűfű  
EN: Bistort 
Lat: Polygonum bistorta (syn. Persicaria bistorta L.) 
 
Înălțime: 30-90 cm 
Flori: multe flori mici, roz deschis pe o singură tijă lată 
de 10-15 mm  
Frunze: lungi (de până la 20 cm) și înguste, cu verde 
închis deasupra și albastru-verzui sub 

 

 
 

RO: Sorbestrea 
HU: Őszi vérfű  
EN: Greater Burnet 
Lat: Sanguisorba officinalis L. 
 
Înălțime: 30-90 cm 
Flori: multe flori roșu închis pe o singură tijă 
Frunze: 3-7 frunzulițe cu margini zimțate pe o singură 
tijă  

 

 
 

RO: Busuiocel roz/ Germănder roz/Dumbăţ 
HU: Sarlós gamandor  
EN: Red Germander 
Lat: Teucrium chamaedrys L. 
 
Înălțime: 10-30 cm 
Flori: multe flori roz-movulii pe o singură tijă  
Frunze: mici, verde închis și lucioase, cu o margine 
zimțată 
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RO: Cimbrişor 
HU: Kakukkfű  
EN: Wild Thyme 
Lat: Thymus spec. 
 
Înălțime: 10-40 cm 
Flori: multe flori mici, roz-mov, pe o tijă  
Frunze: mici și ovale 

 

 
 

RO: Odolean/ Valeriana  
HU: Orvosi macsakgyökér 
EN: Valerian 
Lat: Valeriana officinalis L. 
 
Înălțime: 25-200 cm 
Flori: mănunchiuri de flori mici, roz-deschis spre alb  
Frunze: verde-închis, în formă de pană, cu o lungime 
de până la 20 cm 

 

 
 

RO: Liliuţa 
HU: Ágas homokliliom  
EN: Branched St Bernard’s-Lily 
Lat: Anthericum ramosum L. 
 
Înălțime: 30-80 cm 
Flori: albe, în formă de stea 
Frunze: lungi și înguste	

 

 
 

RO: Anemone  
HU: Nárciszképű szellőrózsa  
EN: Windflower  
Lat: Anemone narcissiflora L.  
 
Înălțime: 20-40 cm 
Flori: adesea, 3-8 flori grupate pe o tijă 
Frunze: lungi și înguste	

 

 
 

RO: Aglică 
HU: Koloncos legyezőfű 
EN: Meadowsweet 
Lat: Filipendula vulgaris Moench. 
 
Înălțime: 30-80 cm 
Flori: mănunchiuri dense de flori alb-lăptos 
Frunze: lungi de 15-25 cm și late de 3-4 cm și tăiate fin 
(ca și ale ferigilor)	
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RO: Fraguţa 
HU: Szamóca fajok  
EN: Wild strawberry 
Lat: Fragaria viridis, Fragaria vesca 
 
Înălțime: 5-20 cm 
Flori: 5 petale albe 
Frunze: compuse din 3 frunzulițe cu zimți ascuțiți 

 

 
 

RO: Margarită  
EN: Oxeye daisy 
HU: Réti margitvirág / margaréta 
Lat: Leucanthemum vulgare Lam. (syn. 
Chrysanthemum leucanthemum L.) 
 
Height: 20-80 cm; 
Flowers: up to 5 cm in diameter with around 20 white 
florets surrounding a yellow disc 
Leaves: dark green on both sides, spoon-shaped with 
serrated edges 

 

 
 

RO: Trifoi sulf, Trifoi magyar 
HU: Magyar here  
EN: Sulphur Clover, Hungarian clover 
Lat: Trifolium ochroleucon + Trifolium pannonicum 
 
Înălțime: 20-100 cm 
Flori: capetele gălbui-albe au o lungime de 2-4 cm  
Frunze: trei frunzulițe lungi cu perișori denși 

 

 
 

 
RO: Trifoi de munte  
HU: Hegyi here  
EN: Mountain clover 
Lat: Trifolium montanum L. 
 
Înălțime: 15-70 cm 
Flori: albe, cu o tijă vertical care sunt adesea destul de 
înalte 
Frunze: trei frunzulițe cu 

 

 

RO: Sipică albă 
HU: Vajszínű ördögszem  
EN: Yellow scabious 
Lat: Scabiosa ochroleuca L.  
 
 
Înălțime: 20-80 cm  
Flori: galben lăptos  
Frunze: adânc dizivate  
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RO: Clopoţei 
HU: Harangvirág fajok  
EN: Bellflower 
Lat: Campanula spec. 
 
Înălțime: 15-100 cm 
Flori: albastre spre violet, în formă de clopot  
Frunze: variabile – pot să fie lungi sau înguste și 
rotunjite 

 

 
 

RO: Gențiană 
HU: Tárnics, encián  
EN: Gentian 
Lat: Gentiana/Gentianella  spec. 
 
Înălțime: 5-60 cm 
Flori: albastre spre violet, adesea în formă de trompetă 
Frunze: simple (nedivizate) cu o margine fină 

 

 
 

RO: geranium  
HU: Gólyaorr fajok  
EN: Cranesbill 
Lat: Geranium spec. 
 
Înălțime: 5-60 cm 
Flori: roșii, roz sau albastre 
Frunze: verde închis și rotunde, divizate de obicei în 5 
degete 

 

 
 

RO: Lăptiucă 
HU: Rózsás pozdor  
EN: Viper’s-grass 
Lat: Scorzonera spec. 
 
Înălțime: 10-50 cm 
Flori: roz deschis spre mov deschis 
Frunze: lungi și înguste 

 

 

 
 
RO: Orhidee 
HU: Kosborfélék/orchideafélék  
EN: Orchids 
Lat: Orchidaceae spec. 
 
Înălțime: 10-25 cm 
Flori: albe, roz, mov sau roșu închis 
Frunze: lungi, ascuțite și nedivizate 
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Mostră a formularului de aplicaţie  

Numele aplicantului: ________________________________________________________ 

Numele/numărul parcelei: ______________________________________________________  

Data inspecţiei: ______________________ Numărul speciilor-indicator (5/8/10): _____________  

Numele inspectoruluir: _________________________________________________________  

 

  

  Trei-
me 1 

Trei- 
me 2 

Trei-
me 3 

1 Anemone 
narcissiflora 

   

2 Anthericum ramosum û û û 
3 Betonica officinalis    
4 Caltha palustris    
5 Campanula spec.  û  û 
6 Coronilla varia    
7 Dianthus spec.  û û 
8 Filipendula vulgaris û û û 
9 Fragaria spec.    
10 Galium verum û û û 
11 Gentiana spec.    
12 Geranium  spec.     
13 Lathyrus pratensis     
14 Leucanthemum 

vulgare 
   

15 Lychnis flos-cuculi    
16 Lythrum salicaria     
17 Medicago falcata    
18 Orchidaceae spec. û   
19 Polygonum bistorta    
20 Primula spec.    
21 Sanguisorba 

officinalis  
   

22 Scabiosa ochroleuca    
23 Scorzonera spec.    
24 Teucrium 

chamaedrys 
   

25 Thymus spec.     
26 Tragopogon spec. û û  
27 Trifolium montanum    û 
28 Trifolium 

ochroleucon/pannonic
um 

   

29 Trollius europaeus     
30 Valeriana officinalis     
 Specii indicători 6 5 6 

Fotografie aeriană a parcelei, incluzând 
secţiunea inspectată:   
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Organizaţia responsabilă şi contacte utile  

Această măsură pilot este gestionată de către Fundaţia ADEPT Transilvania pentru perioada 2015-
2018.  

Această măsură va răsplăti un mod de gestionare practic, care produce fân de bună calitate şi în 
acelaşi timp asigură protecţie speciilor sălbatice. Programul de faţă oferă plăţi bazate pe rezultate, 
care sunt măsurate cu ajutorul unor specii-indicator menite să reflecte bogăţia speciilor în pajiştile în 
regim de fâneaţă. Astfel, măsura funcţionează diferit faţă de modul actual de gestionare a plăţilor 
agro-mediu în România, care prevede plăţi bazate pe anumite prescripţii inflexibile de administrare a 
pajiştilor. Acest document oferă detalii suplimentare cu privire la schema pilot, cum ar fi criteriile de 
eligibilitate şi cotele de plată.   

Dacă deţineţi sau sunteţi responsabil cu gospodărirea de pajişti în regim de fâneaţă în regiunea 
Târnava Mare sau Pogány Havas/Munţii Ciucului şi sunteţi interesat să participaţi, vă rugăm să-
l contactaţi pe Răzvan Popa din cadrul biroului din Saschiz al Fundaţiei ADEPT, sau pe László 
Demeter, din regiunea Pogány-havas. 

 
Fundația ADEPT:  
 
Răzvan Popa  
 
tel.: 0752 264 592 
 
email: razvan@fundatia-adept.org 
 
 
 
 
 
 

 

 
Asociația Pogány-havas 
 
László Demeter  
 
tel.: 0741 010 448  
 
email: domedve@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

                      

                 


