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1. INTRODUCERE 

1.1. Scurtă descriere a planului de management  

 

Statutul legal de protecție şi recunoașterea valorii siturilor ROSCI 0109 Lunca Timișului și 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia la nivel european a avut loc în 2007, după aderarea României la 

Uniunea Europeana, odată cu acceptarea propunerii lor ca Sit de Importanta Comunitara -ROSCI0109- 

şi arie de protecție speciala avifaunistică -ROSPA0095- şi includerii lor în Rețeaua Ecologica Natura 

2000.  

Situl de importantă comunitară ROSCI0109 – Lunca Timișului a fost instituit prin Ordinul ministrului 

mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România. Acest sit nu include în limitele sale nici o rezervație naturală de interes național și nici nu 

beneficiază de alt statut de protecție conform legislației naționale/internaționale în vigoare. 

Aria de protecție specială avifaunisticã ROSPA0095 - Pădurea Macedonia a fost instituită prin 

Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție speciala avifaunistică ca 

parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.  

Aceste recunoașteri precum și necesitatea de conservare a valorilor naturale fără a limita dezvoltarea 

durabila a comunităților locale, au creat premisele pentru elaborarea prezentului “Plan de Management 

Integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia”,  ale cărui obiective 

sunt determinate de necesitățile de conservare însă adaptate la condițiile economice, sociale și culturale 

ale comunității locale. 

Planul cuprinde un set de acțiuni/recomandări structurate pe obiective generale și specifice, în 

formularea cărora s-au luat în considerare, pe cat posibil, factorii care au potențialul de a schimba 

situația curenta, permițând astfel flexibilitate în procesul de decizie. 

Obiectivul general al planului de management: 

Îmbunătățirea conservării biodiversității și a patrimoniului natural al siturilor Natura 2000 Lunca 

Timișului și Pădurea Macedonia prin elaborarea planului integrat de management, conștientizarea 

populației și întărirea capacitații administrative a custodelui. 
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Obiective specifice ale planului de management: 

1. Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor de importanta comunitara de pe 

teritoriul SCI Lunca Timișului și SPA Pădurea Macedonia, prin elaborarea strategiilor adecvate de 

conservare și a planului integrat de management, pana în a doua jumătate a anului 2015. 

2. Conștientizarea/informarea comunităților/autorităților locale cu privire la importanta protecției și 

îmbunătățirii biodiversității și a patrimoniului natural, pana în anul 2015. 

3. Creșterea și întărirea capacitații instituționale a Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara și Agenția pentru Protecția 

Mediului Timiș privind managementul integrat al ariilor protejate, în vederea acumulării expertizei 

necesare exercitării custodiei siturilor Natura 2000 Lunca Timișului și Pădurea Macedonia, pana în 

anul 2015. 

Prezentul plan s-a elaborat în vederea identificării strategiei de management al ariilor naturale protejate 

și stabilirea măsurilor de management și de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru 

care au fost desemnate ariile protejate de interes comunitar. 

Prima parte a planului de management integrat conține informații referitoare la descrierea ariilor 

protejate, structurata pe domenii de interes, de la descrierea generala pana la detalierea în diferite grade 

a caracteristicilor mediului abiotic, a atributelor biologice precum și evaluarea statutului actual al 

acestora subliniind aspectele care justifica definirea masurilor. 

În partea a doua, sunt definite scopul, obiectivele precum și planul de masuri, cu detalierea acțiunilor, a 

responsabilităților aferente, resurselor necesare și a orizontului de timp în vederea îndeplinirii 

obiectivelor propuse, iar în final este prezentata activitatea de monitorizare a planului de management 

integrat.  

În anexele documentului sunt prezentate hărțile detaliate și alte resurse utile -fotografii și liste de specii 

identificate-. 

Planul cuprinde un set de acțiuni/recomandări structurate pe obiective generale și specifice, în 

formularea cărora s-au luat în considerare, pe cat posibil, factorii care au potențialul de a schimba 

situația curenta, permițând astfel flexibilitate în procesul de decizie. 

Planul de management integrat are rol de reglementare pentru administratorii ariilor naturale protejate, 

precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri 

și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate pentru care a 

fost elaborat. 
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1.2. Scurta descriere a ariei naturale protejate  

 

Situl ROSCI0109 – Lunca Timișului are o suprafață de 9.919 ha și este situat în regiunea 

biogeografica panonica, având următoarele coordonate: latitudine N 45º 35' 40'', longitudine E 21º 5' 

22''. Localizarea ariei naturale protejate este pe teritoriul județului Timiș, în Câmpia Banatului și 

Crișurilor. Acest sit nu include în limitele sale nici o rezervație naturala de interes național și nici nu 

beneficiază de alt statut de protecție conform legislației naționale/internaționale în vigoare. Scopul 

principal al instituirii sitului ROSCI0109 – Lunca Timișului este de conservare a habitatelor și 

speciilor de interes comunitar, declarate conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de flora și fauna sălbatică. 

In sit sunt prezente următoarele tipuri de habitat: 

 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba - 2%- 

 3260 Cursuri de apa din zonele de câmpie, pana la cele montane, cu vegetație din Ranunculion 

fluitantis și Callitricho – Batrachion - 0,01%- 

 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubric și Bidention -0,001%- 

 6510 Pajiști de altitudinea joasa - Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis- -1%- 

Clase de habitate prezente în sit: 

 Mlaștini, turbării -4%- 

 Culturi – teren arabil -7%- 

 Pășuni -2%- 

 Alte terenuri arabile -33%- 

 Păduri de foioase -54%- 

Situl este situate în lunca de șes a râului Timiș, râu mare din bioregiunea panonica. Situl include și 

câteva păduri de lunca. 

Situl a fost desemnat datorita prezentei în cadrul acestuia a următoarelor:  

 Habitat de interes -  92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; 

 Specii de amfibieni - 1188 Bombina bombina - Buhai de balta cu burta rosie-; 

 10 specii de pesti: 1130 Aspius aspius(Avat-, 1149 Cobitis taenia -Zvârluga-, 1124 Gobio 

albipinnatus -Porcușor de nisip-, 2511 Gobio kessleri -Petroc-, 2555 Gymnocephalus baloni -

Ghiborț de rau-, 1145 Misgurnus fossilis -Tipar-, 1134 Rhodeus sericeus amăruș -Boare-, 1146 

Sabanejewia aurata -Dunarita-, 1160 Zingel streber -Fusar-, 1159 Zingel zingel -Pietrar-; 

 Specii de nevertebrate: 1032 Unio crassus -Scoica de rau-, 4032 Dioszeghyana schmidtii, 1052 
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Euphydryas maturna 

Situl este vulnerabil la poluări din amonte și la aplicări de pesticide și îngrășăminte pe terenurile 

agricole limitrofe, incendierea frecventa a stufului, subarbuștilor și a miriștilor, îndepărtarea 

lăstărișului, a arborilor uscați sau în curs de uscare din perdelele forestiere riverine. 

Cu impact major asupra speciilor acvatice pentru care a fost desemnat situl sunt următoarele activități: 

extragerea de pietriș și nisip din albie, execuția digurilor și a podurilor, managementul vegetației 

acvatice și de mal în scopul drenării, managementul nivelului apei și lucrări de protecție a malurilor. 

Pădurile existente în sit sunt proprietate publica de stat administrate de RNP Romsilva prin Direcția 

Silvica Timiș. 

Lunca râului Timiș este domeniu de stat administrat de ANAR, terenurile aferente sunt domeniu 

privat. 

Speciile de flora și fauna vizate de planul integrat de management care reprezintă obiectul protecției 

sitului ROSCI0109 Lunca Timișului sunt: 

 

Tabelul nr.  1 Speciile de flora și fauna vizate de planul integrat de management care reprezintă 

obiectul protecției sitului ROSCI0109 Lunca Timișului 

Denumirea 

științifică 

Anexa Directivei 

Habitate și OUG 

57/2007 

Mărimea populației Starea de conservare 

Amfibieni 

Cod 1188  

Bombina bombina 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Prezenta incerta; nu 

exista date numerice 

despre populație. 

Nu exista date 

Pesti 

Cod1130 

Aspius aspius 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație rara pana la 

comuna -RC-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 
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Cod 1159 

Zingel zingel 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 2555 

Gymnocephalus 

baloni 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1124 

Gobio 

albipinnatus 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație rara pana la 

comuna -RC-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1134 

Rhodeus sericeus 

amăruș 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație comuna -C-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1145 

Misgurnus fossilis 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1146 

Sabanejewia 

aurata 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

15  p > 2% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod1149 

Cobitis taenia 

- Anexa II a 

Directivei 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 
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Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod1160 

Zingel streber 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 2511 

Gobio kessleri 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație rara pana la 

comuna -RC-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1122 

Gobio 

uranoscopus 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Conservare medie sau redusa -

C- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Mamifere 

Cod 1324 

Myotis myotis 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Nevertebrate 

Cod1032 

Unio crassus 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație prezenta -P-; 

100  p > 15% 
Excelenta -A- 

Cod4032 - Anexa II a Populație prezenta -P-; Buna -B- 
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Dioszeghyana 

schmidtii 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

100  p > 15% Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Cod 1052 

Euphydryas 

maturna 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Populație rara pana la 

comuna -RC-; 

2  p > 0% 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a elementelor 

habitatului speciei și nici 

posibilitățile de refacere. 

Plante 

Cod 1428 

Marsilea 

quadrifolia 

- Anexa II a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

Prezenta incerta; nu 

exista date numerice 

despre populație. 

Nu exista date 

“p” – procent. 

 

Toate speciile de amfibieni, pesti, mamifere, nevertebrate și plante sunt rezidente, ceea ce înseamnă ca 

acestea se găsesc în sit de-a lungul întregului an. Speciile Gobio uranoscopus și Myotis myotis se afla 

și în pasaj. În urma studiilor realizate în teren s-a conclus că specia Myotis myotis  utilizeaza situl 

preponderent ca areal de hrănire și potențial pentru a întemeia colonii de maternitate. 

 

În ceea ce privește gradul de izolare -gradul de izolare a populației prezente în sit fata de aria de 

răspândire normala a speciei-, cu excepția speciilor Gymnocephalus baloni, Dioszeghyana schmidtii, 

Bombina bombina și Marsilea quadrifolia, toate celelalte specii au populații neizolate, cu o arie de 

răspândire extinsa. Speciile Gymnocephalus baloni și Dioszeghyana schmidtii au populații neizolate, 

dar la limita arealului de distribuție. Pentru speciile Bombina bombina și Marsilea quadrifolia nu se 

cunosc date referitoare la gradul de izolare -Conform Formularului Standard Natura 2000 și Ordinului 

MMGA 207/2006, privind aprobarea Formularului Standard Natura 2000-. 

 

Tipurile de habitate vizate de planul de management integrat care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSCI0109 Lunca Timișului sunt: 
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Tabelul nr.  2 Tipurile de habitate vizate de planul de management integrat care reprezintă 

obiectul protecției sitului ROSCI0109 Lunca Timișului 

Denumirea și codul Natura 

2000 

Anexa Directivei  

Habitate și OUG 

57/2007 

Procentul acoperit de 

tipul habitat raportat 

la întreaga arie a 

proiectului 

Starea de 

conservare în aria 

proiectului 

Cod Natura 2000: 92A0 

Galerii cu Salix alba și 

Populus alba 

- Anexa I a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 2 a OUG 

57/2007. 

2% 

Bună -B- 

Nu se cunosc 

perspectivele și nici 

posibilitățile de 

refacere 

Cod Natura 2000: 3260  

Cursuri de apa din zonele de 

câmpie, pana la cele 

montane, cu vegetație din 

Ranunculion fluitantis și 

Callitricho-Batrachion 

- Anexa I a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 2 a OUG 

57/2007. 

0,01% 

Conservare medie sau 

redusă -C- 

Nu se cunosc starea 

de conservare a 

elementelor 

habitatului speciei și 

nici posibilitățile de 

refacere. 

Cod Natura 2000: 3270 

Râuri cu maluri nămoloase 

cu vegetație de Chenopodion 

rubri și Bidention. 

- Anexa I a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 2 a OUG 

57/2007. 

0,001% 

Conservare medie sau 

redusă -C- 

Nu se cunosc starea 

de conservare a 

elementelor 

habitatului speciei și 

nici posibilitățile de 

refacere. 

Cod Natura 2000: 6510 

Pajiști de altitudine joasa -

Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba  officinalis- 

- Anexa I a 

Directivei 

Habitate; 

- Anexa 2 a OUG 

57/2007. 

1% 

Conservare medie sau 

redusă -C- 

Nu se cunosc starea 

de conservare a 

elementelor 
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habitatului speciei și 

nici posibilitățile de 

refacere. 

Conform Formularului Standard Natura 2000, 2% din suprafața sitului este acoperit cu tipul de 

habitat 92A0, habitatul având o reprezentativitate buna -B- în cadrul sitului, celelalte 3 tipuri de 

habitate având o reprezentativitate semnificativa -C-. 

 

Habitatul 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie submersă sau 

natantă din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion -nivel scăzut al apei în timpul verii- sau 

muşchi acvatici, având drept corespondent românesc habitatul R2208 Comunităţi danubiene cu 

Ranunculus aquatilis şi Hottonia palustris nu se întâlneşte pe teritoriul sitului ROSCI0109 „Lunca 

Timişului”, lipsind speciile edificatoare şi caracteristice Ranunculus aquatilis şi Hottonia palustris. 

 

În schimb au fost identificate suplimentar pe teritoriul sitului următoarele habitate: 

- Habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition: 

Ceratophylletum demersi Hild 1956, Lemnetum gibbae Miyawaki et J.Tx. 1960, Lemnetum minoris 

Oberdorfer ex Th.Müller et Görs 1960, Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae -Oberdorfer 1957- 

Passarge 1978, Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et J.Tx. 1960, Lemno-Utricularietum vulgaris 

Soó1928, Marsileaetum quadrifoliae -natantis- Burescu 2003, Myriophyllo – Potametum lucentis Soó 

1934, Najadetum minoris Ubriszy 1941, Polygonetum amphibii -natantis- Soó 1927, 

Potamogetonetum nodosi -Soó 1960- Segal 1964, Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955, 

Sparganietum erecti Roll 1938, incluse în următoarele habitate -clasificarea românească-: R2202 

Comunităţi danubiene cu Lemna minor, L.trisulca, Spirodela polyrhiza şi Wolffia arrhiza, R2203 

Comunităţi danubiene cu Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Azolla caroliniana și A.filiculoides, 

R2205 Comunităţi danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides şi Utricularia vulgaris, 

R2206 Comunităţi danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P.gramineus, P.lucens, Elodea canadensis şi 

Najas marina, R5304 Comunităţi danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta și Sium latifolium. 

- Habitatul 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale: Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae 

W.Koch 1926, Trapaetum natantis V.Kárpáti 1963, cuprinse în habitatele -clasificarea românească- 

R2207 Comunităţi danubiene cu Nymphaea alba, Trapa natans, Nuphar luteum și Potamogeton natans. 

- Habitatul 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii: Poëtum pratensis Răvăruţ 

et al. 1956, Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Ellmauer 1933, Agrostideto-Festucetum 
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pratensis Soó 1949, aparţinând de habitatul românesc R3716 Pajişti danubiano-pontice de Poa 

pratensis, Festuca pratensis şi Alopecuretum pratensis. 

 

Aria de protecție speciala avifaunistică ROSPA0095 - Pădurea Macedonia are o suprafață de 4625,3 ha 

și este situata în regiunea biogeografica panonica, având următoarele coordonate: latitudine N 45º 30' 

11", longitudine E 21º 2' 50". Localizarea ariei naturale protejate este pe teritoriul județului Timiș. 

Aceasta arie este suprapusa parțial cu situl ROSCI0109 – Lunca Timisului. Scopul principal al 

instituirii ariei de protecție specialã avifaunisticã ROSPA0095 - Pădurea Macedonia este de protecție 

și ocrotire a avifaunei, desemnata conform Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor 

sălbatice. 

Custodia sitului ROSCI0109 – Lunca Timișuluiși a ariei de protecție speciala avifaunistică - 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia este deținută de Agenția pentru Protecția Mediului Timiș în 

parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului Timișoara, conform 

Convenției de custodie nr. 0197/15.07.2010, încheiată intre acestea și Ministerul Mediului și Pădurilor. 

Situl cuprinde trei ansambluri diferite: lunca, pădurea propriu zisa și terenurile aferente în mare parte 

reprezentate de pășuni. Lunca este de aproximativ 9-10 km, mărginită de un amestec de arbori -salcii- 

și arbuști, lățimea luncii fiind de 100-150 m. Cursul apei formează numeroase meandre și mici 

acumulări temporare de ape. Relict de pădure caducifoliata -stejar, carpen- în amestec cu salcii, situata 

în zona inundabila a Luncii Timisului. Zona din jurul pădurii este o zona heterogena formata în mare 

parte din pajiște mezofila, exploatata prin pășunat de rumegătoare mici, culturi agricole extensive cu 

crânguri. 

Clase de habitate prezente în sit: 

 Mlaștini, turbării -3%- 

 Culturi – teren arabil -56%- 

 Pășuni -5%- 

 Alte terenuri arabile -30%- 

 Păduri de foioase -6%- 

Situl cuprinde o specie de interes conservative global - cristelul de camp -Crex crex- și populații 

importante de specii amenințate la nivelul UE – stârc de noapte -Nycticorax nycticorax-. 

Este vorba despre o pădure de câmpie în vecinătatea căreia întâlnim terenuri agricole, campuri 

mlăștinoase, fânețe și canale care oferă loc de hrănire păsărilor cuibăritoare. Aici se afla cea mai 

importanta colonie de stârc de noapte – specie în declin numeric – din interiorul tarii. Pe lângă 
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stârcii de noapte, în colonie cuibăresc în număr apreciabil și egrete mici - Egreta garzetta-, precum 

și cormoranul mic -Phalacrocorax pygmeus-. Pe pajiștile umede cuibăresc efective importante din 

cristelul de câmp. 

Pădurea este proprietate de stat- RNP prin Direcția Silvica Timiș, lunca Timișului este domeniu de 

stat al ANAR , iar terenurile aferente sunt domeniu privat. 

Vulnerabilități: intensificarea agriculturii; schimbarea habitatului semi-natural datorita încetării 

activităților agricole ca pășunatul sau cositul; braconaj ; desecarea zonelor umede prin canalizare de-a 

lungul râurilor, pe zone de șes ; cositul în perioada de cuibărire ;  distrugerea cuiburilor, a pontei sau a 

puilor ; deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului -colonii de stârci și ciori- ; cositul prea timpuriu ; 

arderea vegetației ; scoaterea puilor pentru comerț ilegal ;  folosirea pesticidelor; reglarea cursurilor 

râurilor ; electrocutare și coliziune în linii electrice ;  practicarea sporturilor extreme;  înmulțirea 

necontrolata a speciilor invazive ; defrișările, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea 

arborilor pe suprafețe mari ; tăierile selective ale arborilor în vârstă sau a unor specii ; adunarea 

lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci ; amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor 

periclitate ; vânătoarea în timpul cuibăritului ; vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor 

periclitate ;  împăduririle zonelor naturale sau seminaturale ;  industrializare și creșterea zonelor 

urbane;  lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere. 

Pășunatul afectează într-o mica măsură populația de cristel de câmp daca se supra exploatează 

terenurile sau daca se ajunge cu turmele în perimetrul cuiburilor. Se constata scăderea succesului 

reproductiv al speciilor care cuibăresc în colonie,  daca, în interiorul sau în vecinătatea parcelei în care 

sunt instalate cuiburile au loc activități care determina adulții sa părăsească -chiar și pentru scurt timp- 

ponta sau juvenilii, care astfel rămân expuși insolației, hipotermiei sau prădătorilor. Aceste activități 

sunt reprezentate de vânătoare, braconaj, turism, pășunat sau lucrări de amenajare și exploatare silvica. 

Speciile de păsări vizate de planul de management integrat care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia sunt:
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Tabelul nr.  3 Speciile de păsări vizate de planul de management integrat care reprezintă obiectul protecției sitului ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Denumirea 

științifică 

Anexa Directivei 

Păsări și OUG 

57/2007 

Mărime

a 

populați

ei 

Starea de conservare 

Folosește aria 

protejata pentru: 

hrana, iernat sau în 

alte situații 

A021 Botaurus 

stellaris 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a 

OUG 57/2007. 

1- 2 p 

Conservare medie sau 

redusa -C- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

speciei și nici 

posibilitățile de 

refacere. 

Cuibărit 

A122 Crex crex 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

20 – 25 p 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

speciei și nici 

Cuibărit 
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posibilitățile de 

refacere. 

A082 Circus 

cyaneus 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

15 – 20 i 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

speciei și nici 

posibilitățile de 

refacere. 

Pasaj 

A084 Circus 

pygargus 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

25 – 30 i 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Pasaj 

A081 Circus 

aeroginosus 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

40 – 50 i 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Pasaj 

A031 Ciconia 

ciconia 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

4 – 6 i 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

Cuibărit 
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57/2007. starea de conservare. 

A238 

Dendrocopus 

medius 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

2 – 3 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Rezidenta 

A236 Dryocopus 

martius 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

1 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Rezidenta 

A027 Egretta 

alba 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

1 – 3 p 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

speciei și nici 

posibilitățile de 

refacere. 

Cuibărit 

A026 Egretta 

garzetta 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

45 – 55 p 

Buna -B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

Cuibărit 
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speciei și nici 

posibilitățile de 

refacere. 

A022 

Ixobrychus 

minutus 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

2 – 3 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Cuibărit 

A338 Lanius 

collurio 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

80 – 100 

p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Cuibărit 

A023 Nycticorax 

nycticorax 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

100-150 

p 

Buna(B- 

Nu se cunosc starea de 

conservare a 

elementelor habitatului 

speciei și nici 

posibilitățile de 

refacere. 

Cuibărit 

A393 

Phalacrocorax 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 
3 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 
Cuibărit 
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pygmeus - Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

A229 Alcedo 

athis 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

5-10 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Cuibărit 

A097 Falco 

vespertinus 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

52007. 

30 – 50 i 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Pasaj 

A339 Lanius 

minor 

- Anexa I a 

Directivei Păsări; 

- Anexa 3 a OUG 

57/2007. 

3 – 5 p 

Populație 

nesemnificativa; nu se 

cunosc date despre 

starea de conservare. 

Cuibărit 

 

“p” – perechi; “i” – indivizi. 

areal de rezidenta         -  specia se găsește de-a lungul întregului an în sit 

areal de cuibărit            -  specia folosește situl pentru cuibărire și creșterea puilor 

areal de iernat               -     specia folosește situl în timpul iernii 
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In ceea ce privește gradul de izolare -gradul de izolare a populației prezente în sit fata de aria de 

răspândire normala a speciei-, populațiile speciilor Crex crex, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, 

Botaurus stellaris, Circus cyaneus și Egretta alba sunt neizolate, cu o arie de răspândire extinsa; 

pentru restul speciilor nu se cunosc date referitoare la gradul de izolare -Conform Formularului 

Standard Natura 2000 și Ordinului MMGA 207/2006, privind aprobarea Formularului Standard Natura 

2000-. 
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1.3. Cadrul legal referitor la aria naturala protejata și la elaborarea planului de management 

 

Tabelul nr.  4 Cadrul legal referitor la aria naturala protejata și la elaborarea planului de management 

Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

1. Directiva 

Consiliului 

409/CEE 1979 Privind conservarea păsărilor 

sălbatice 

Se refera la conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare 

sălbatică pe teritoriul european al statelor membre Directiva reglementează 

protejarea, managementul și controlul asupra acestor specii și stabilește 

regulile pentru exploatarea acestora. Se aplica pentru păsări, precum și 

pentru ouăle, cuiburile și habitatele acestora. 

2. Directiva 

Consiliului 

Europei 

43/CEE 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de flora și 

fauna sălbatică 

Asigurarea menținerii sau restabilirii unei stări favorabile de conservare a 

diversității biologice europene, prin stabilirea masurilor specifice atât 

habitatelor naturale, cat și speciilor sălbatice de flora și fauna, ținând cont 

de exigentele economice, sociale și culturale ale statelor membre. 

3. Directiva 

Consiliului 

105/CE 2006 De adaptare a Directivelor 

79/409/CEE, 92/43/CEE, 

97/68/CE, 2001/80/CE și 

2001/81/CE în domeniul 

mediului, ca urmare a aderării 

Bulgariei și a României 

Textul se referă la modificările aduse Directivelor enumerate anterior, 

respectiv 79/409/EEC, 92/43/EEC, 97/68/EC, 2001/80/EC și 2001/81/EC 

în domeniul mediului 
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4. Directiva  

Parlamentului 

European și a 

Consiliului  

147/CE 2009 privind conservarea păsărilor 

sălbatice 

Aduce modificări Directivei 79/409/CEE. Sunt enumerate speciile de păsări 

care constituie obiectul unor masuri speciale de conservare a habitatelor 

acestora pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de 

răspândire. 

5. Regulamentul 

Consiliului  

3254/CEE 1991 de interzicere a utilizării 

capcanelor de picior în 

Comunitate și de introducere în 

comunitate a pieilor sau a altor 

bunuri manufacturate ale unor 

specii de animale sălbatice 

originare din tari în care 

capturarea acestora se face prin 

utilizarea unor astfel de capcane 

sau a unor metode ce nu satisfac 

standardele internaționale 

Utilizarea capcanei de picior în Comunitate se interzice de la 1 ianuarie 

1995 cel târziu. 

Introducerea în Comunitate a blănurilor de la specii de animale prevăzute 

în anexa I și a altor mărfuri enumerate în anexa II, daca acestea cuprind 

blănuri de la speciile care figurează în anexa I, se interzice de la 1 ianuarie 

1995, numai daca Comisia nu a stabilit, în conformitate cu procedura 

prevăzută la art. 5, ca în tara de origine a blănurilor: 

- sunt în vigoare legi sau dispoziții administrative corespunzătoare care 

interzic utilizarea capcanei cu pedala sau 

- metodele de vânătoare cu capcane utilizate pentru speciile enumerate în 

Anexa I sunt în conformitate cu  nivelul international în domeniul vânătorii 

cu capcane cu suferința minima. 

6. Regulamentul 

Comisiei 

35/CE 1997 De stabilire a dispozițiilor cu 

privire la autorizarea blănurilor 

și a bunurilor care intra sub 

incidenta Regulamentului 

Reglementează eliberarea de certificate de către autoritățile competente ale 

tarilor exportatoare și reexportatoare și stabilește condiții pentru acordarea 

acestor certificate 
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Consiliului -CEE- nr.3254/1991 

7. Regulamentul 

Consiliului 

338/CE 1997  privind protecția speciilor de 

flora și fauna prin controlul 

comerțului cu acestea, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

Consta în protejarea speciilor de fauna și flora sălbatice și asigurarea 

conservării prin controlarea comerțului acestora. Se aplica cu respectarea 

obiectivelor, principiilor și dispozițiilor Convenției CITES -Convenția 

privind comerțul international cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale 

de dispariție-. 

8. Regulamentul 

Comisiei 

587/UE 2013 de suspendare a introducerii în 

Uniune a exemplarelor din 

anumite specii ale faunei și florei 

sălbatice 

Suspenda introducerea în Uniune a anumitor specii enumerate în 

Regulamentul -CE- nr. 338/97 deoarece starea de conservare a acestora este 

periclitata  

9 Decizia 

Consiliului 

82/CEE 1972 referitoare la încheierea 

Convenției privind conservarea 

vieții sălbatice și a habitatelor 

naturale europene 

O administrare adecvata a resurselor și a mediului natural, evitarea oricărui 

tip de exploatare a acestora care ar produce distrugeri importante ale 

echilibrului ecologic 

10 Decizia 461/CEE 1982 referitoare la încheierea 

Convenției privind conservarea 

speciilor migratoare de animale 

sălbatice 

Are ca scop conservarea speciilor migratoare 

11 Decizia 

Comisiei 

266/CE 1997 privind formularul tip pentru 

propunerile de situri ce vor fi 

Se adopta formularul pentru transmiterea informațiilor menționate la 

art.4(1- din Directiva 92/43/CEE. 
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incluse în reteua ecologica 

Natura 2000 

12 Decizia 

Consiliului 

1/CEE 1998 privind asocierea intre 

Comunitatea Europeana statele 

ei membre, pe de o parte, și 

Romania, pe de alta parte, în 

ceea ce privește participarea la 

Programul LIFE al Comunității 

Europene 

Înlesnește participarea României și Bulgariei la Programul LIFE 

12 Lege 13 1993 pentru ratificarea Convenției 

privind conservarea vieții 

sălbatice și a habitatelor naturale 

din Europa, Berna, 19.07.1979 

Introduce în legislația națională Convenția privind conservarea vieții 

sălbatice și a habitatelor naturale 

13 Lege  58 1994 pentru ratificarea Convenției 

privind diversitatea biologica, 

adoptata la Rio de Janeiro, 5 

iunie 1994; 

Introduce în legislația națională Convenția privind diversitatea biologica 

14 Ordonanța de 

urgenta a 

Guvernului  

195 2005 privind protecția mediului, 

aprobata cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

Reglementează activitățile cu impact asupra mediului, inclusiv în ariile 

naturale protejate, responsabilitățile persoanelor fizice și juridice în scopul 

protecției factorilor de mediu 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

55 

265/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

15 Legea 407 2006 vânătorii și protecției fondului 

cinegetic, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

Administrarea și gestionarea fondului cinegetic al României 

16 Ordonanța de 

urgenta a 

Guvernului 

57 2007 Privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei și 

faunei sălbatice 

Include speciile și 

habitatele de interes 

comunitar, conține 

prevederi privind 

managementul SCI și 

planurile de 

management 

17 Ordonanța de 

urgenta a 

Guvernului 

154 2008 Pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de 

Urgenta a Guvernului nr. 

57/2007 și a Legii vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic nr. 

407/2006 

Prevede modificări și completări privind speciile și habitatele de interes 

comunitar 

18 Ordonanța de 

urgenta a 

23 2008 privind pescuitul și acvacultura Reglementează administrarea sectorului pescăresc, prin conservarea și 

exploatarea durabila a resurselor piscicole în conformitate cu politica 
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Guvernului  comunitara în domeniul pescuitului 

19 Lege 46 2008 Codul Silvic, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

Definește fondul forestier national, dreptul de proprietate și gestionarea 

durabila a pădurilor. 

20 Lege 317 2009 Pentru aprobarea, cu modificări 

și completări a OUG nr.23/2008 

Aproba, cu modificări și completări OUG nr23/2008 

21 Lege  49 2011 Pentru aprobarea 

Ordonanței de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei și 

faunei sălbatice 

Aproba, completează și modifica Ordonanța de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 

22 Hotărârea 

Guvernului 

1076 2004 Privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri și programe 

Stabilește procedura evaluării de mediu în cazul planurilor și programelor a 

căror implementare poate produce efecte semnificative asupra mediului 

23 Hotărârea 

Guvernului 

1284 2007 privind declararea ariilor de 

protecție speciala avifaunistică 

ca parte integranta a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 

Prin aceasta hotărâre au fost desemnate arii de protecție speciala 

avifaunistică ca parte a rețelei Natura 2000 în Romania. Intre ariile naturale 

protejate menționate se regăsește ROSPA0095 Pădurea Macedonia 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

57 

în Romania 

24 Hotărârea 

Guvernului    

971 2011 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 

1.284/2007privind declararea 

ariilor de protecție speciala 

avifaunistica ca parte integranta 

a rețelei ecologice europene 

Natura 2000 în Romania 

Se refera la desemnarea SPA-urilor noi respectiv modificarea celor 

desemnate în anul 2007 

25 Ordinul 

Ministrului 

Mediului și 

Gospodăririi 

Apelor 

207 2006 Privind aprobarea conținutului 

Formularului Standard Natura 

2000 și a manualului de 

completare al acestuia 

Aproba conținutul Formularului Standard Natura 2000 stabilit de Comisia 

Europeana prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1, și manualul de 

completare al formularului standard, prevăzut în anexa nr. 2 

26 Ordinul 

Ministerului 

Mediului și 

Dezvoltării 

Durabile  

1964 2007 privind instituirea regimului de 

arie naturala protejata a siturilor 

de importanta comunitara, ca 

parte integranta a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 

în Romania  

Se instituie siturile de importanta comunitara, printre altele și ROSCI0109 

Lunca Timisului 
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27 Ordinul 

Ministerului 

Mediului și 

Dezvoltării 

Durabile  

1710 2007 privind aprobarea documentației 

necesare în vederea instituirii 

regimului de arie naturala 

protejata de interes national  

Aproba conținutul documentației necesare instituirii regimului de arie 

naturala protejata de interes national 

28 Ordinul 

Ministrului 

Mediului și 

Dezvoltării 

Durabile   

1798 2007 pentru aprobarea Procedurii de 

emitere a autorizației de mediu 

Aproba procedura de emitere a autorizațiilor de mediu pentru activități cu 

impact semnificativ 

29 Ordinul 

Ministrului 

Mediului 

979 2009 Privind introducerea de specii 

alohtone, intervențiile asupra 

speciilor invazive, precum și 

reintroducerea speciilor indigene 

prevăzute în anexele nr. 4A și 4B 

la Ordonanța de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 

Reglementează introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra 

speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în 

anexele nr. 4Asi 4B la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, pe 

teritoriul național. 

30 Ordinul 

Ministrului 

Mediului și 

135 2010 privind aprobarea Metodologiei 

de aplicare a evaluării impactului 

asupra mediului pentru proiecte 

Aproba procedura de reglementare a proiectelor cu impact semnificativ 

asupra mediului, inclusiv a celor propuse în situri Natura 2000. 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

59 

Pădurilor publice și private. 

31 Ordinul 

Ministrului 

Mediului și 

Pădurilor 

19 2010 Pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea 

adecvata a efectelor potențiale 

ale planurilor sau proiectelor 

asupra ariilor naturale protejate 

de interes comunitar 

Aproba conținutul Ghidului metodologic de evaluare a efectelor potențiale 

ale planurilor/ proiectelor asupra SCI/SPA 

32 Ordinul 

ministrului 

mediului și 

pădurilor  

1142 2010 Metodologia de aplicare a 

tarifelor de către 

administratorii/custozii ariilor 

naturale protejate și de stabilire a 

cuantumului acestora 

Aproba modalitatea de aplicare a tarifelor 

33 Ordinul 

Ministerului 

Mediului și 

Pădurilor 

2387 2011 Pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului și 

dezvoltării durabile nr. 

1.964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturala 

protejata a siturilor de 

importanta comunitara, ca parte 

integranta a rețelei ecologice 

Se refera la desemnarea SCI-urilor noi respective, modificarea celor 

existente 
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europene Natura 2000 în 

Romania 

34 Ordinul 

Ministerului 

Mediului și 

Pădurilor 

3836 2012 privind aprobarea Metodologiei 

de avizare a tarifelor instituite de 

către administratorii/custozii 

ariilor naturale protejate pentru 

vizitarea ariilor naturale 

protejate, pentru analizarea 

documentațiilor și eliberarea de 

avize conform legii, pentru 

fotografiatul și filmatul în scop 

comercial 

Tarifele aplicate de custozi trebuie avizate de Ministerul Mediului și 

Pădurilor după metodologia aprobata prin acest ordin 

35 Ordinul 

Ministrului 

Mediului și 

Schimbărilor 

Climatice  

1470 2013 privind aprobarea Metodologiei 

de atribuire a administrării și a 

custodiei ariilor naturale 

protejate 

Aproba metodologia conform căreia se atribuie în custodie și se 

administrează ariile protejate 
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1.4. Procesul de elaborare a planului de management 

 

Elaborarea Planului de Management Integrat pentru siturile Natura 2000 Lunca Timișuluiși Pădurea 

Macedonia s-a realizat în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru 

ROSCI0109 Lunca Timișuluiși ROSPA0095 Pădurea Macedonia” implementat de Universitatea de 

Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara, fiind finanțat prin Programul 

Operațional Sectorial MEDIU, Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management 

pentru protecția naturii. 

In acest context s-au avut în vedere activitățile, după cum urmează: 

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

specia Bombina bombina; 

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

speciile de pesti vizate de proiect; 

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

specia Unio crassus; 

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

speciile Dioszeghyana schmidtii și Euphydryas maturna;  

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

habitatele  92A0, 3260, 3270, 6510 și  specia Marsilea quadrifolia; 

 Inventarierea, evaluarea statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru 

speciile de păsări și mamifere vizate de proiect; 

 Crearea bazei de date GIS și cartografierea habitatelor 92A0, 3260, 3270, 6510 și a tuturor 

habitatelor speciilor vizate de proiect; 

 Elaborarea și avizarea/aprobarea planului de management integrat pentru SCI Lunca Timișului 

și SPA Pădurea Macedonia  

In procesul elaborării s-a ținut cont de condițiile socio-economice și ecologice specifice zonei și s-a 

utilizat metodologia recomandata la nivel european și național. 

Pentru a caracteriza siturile Natura 2000 s-au efectuat investigații de teren și activități de documentare; 

un prim rezultat al acestor acțiuni sunt studiile care s-au axat atât pe descrierea mediului abiotic, a 

florei și faunei cat și pe aspectele socio-economice relevante în procesul de planificare. Studierea 

faunei și florei protejate a avut în vedere caracterizarea tipurilor de habitate și a speciilor de interes 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

62 

conservativ din punct de vedere al stării actuale de conservare a acestora la nivelul sitului precum și 

identificare a presiunilor și amenințărilor la care acestea sunt supuse prin prisma interacțiunilor cu 

sistemele sociale locale. 

S-au realizat inventare în teren și acestea au fost coroborate cu datele bibliografice pentru a trage 

concluzii privind starea de conservare a speciilor și habitatelor din siturile menționate.  

S-a trecut apoi la identificarea presiunilor actuale și amenințărilor potențiale, avându-se în vedere 

totodată și folosințele terenurilor și tendințele privind aceste folosințe.  

S-au propus masuri de management care sa reducă impactul amenințărilor existente și a celor 

potențiale. S-au propus, de asemenea masuri care sa asigure menținerea sau atingerea stării de 

conservare favorabile a habitatelor și speciilor de interes conservativ. 

Elaborarea planului de management s-a desfășurat în cadrul unui proces participativ, în acest sens fiind 

consultați factorii interesați, în scopul de a identifica potențiale constrângeri sau conflicte de interese și 

cai de rezolvare ale acestora. 

Procesul participativ a avut ca scop atingerea unui nivel cat mai înalt de acceptare generala a masurilor 

propuse de plan și facilitarea implementării masurilor propuse. 
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2. DESCRIEREA  ARIEI  NATURALE PROTEJATE 

2.1. Informații Generale 

2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate 

 

ROSCI0109 Lunca Timișului este situata în vestul tarii, fiind cuprinsa intre coordonatele 45035'40'' 

latitudine nordica și 2105'22'' longitudine estica, pe teritoriul regiunilor biogeografice panonica și 

continentala. 

Mai precis, ROSCI0109 Lunca Timișului este situata în Romania, județul Timiș, pe raza localităților 

Belinț -‹1%-, Boldur -1%-, Bucovăț -2%-, Buziaș -3%-, Chevereșu Mare -17%-, Ciacova -5%-, 

Coșteiu -1%-, Foeni -2%-, Ghilad -3%-, Giera -1%-, Giroc -12%-, Giulvăz -5%-, Lugoj -‹1%-, 

Moșnița Noua -14%-, Pădureni -28%-, Parta -4%-, Peciu Nou -1%-, Racovița -14%-, Recas -‹1%-, 

Sacoșu Turcesc -5%-, Sag -9%-, Topolovățu Mare -‹1%-, de-a lungul râului Timiș, având o suprafață 

de 9.919 ha.  

ROSPA0095 Pădurea Macedonia este situata în vestul tarii, fiind cuprinsa intre coordonatele 

45030'11'' latitudine nordica și 2102'50'' longitudine estica, pe teritoriul regiunii biogeografice 

panonica.  

Mai precis, ROSPA0095 Pădurea Macedonia este situata în Romania, județul Timiș, pe raza 

localităților Ciacova -12%-, Ghilad -23%-, Giulvăz -3%-, Livezile -‹1%-, având o suprafață de 4.625 

ha. 

Cele doua arii naturale protejate se regăsesc în extravilanul celor 23 unități administrativ teritoriale din 

regiunea de dezvoltare economica 5 Vest. 

Cele doua arii naturale protejate se suprapun parțial pe teritoriul extravilan al localităților Ciacova -

12% ROSPA0095 și 5% ROSCI0109-, Ghilad -23% ROSPA0095 și 3% ROSCI0109-, Giulvăz -3% 

ROSPA 0095 și 5% ROSCI0109-.  
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2.1.2. Limitele ariei naturale protejate 

 Harta limitelor ariei naturale protejate 

 

Anexa 2.1. - Harta limitelor ariei naturale protejate 

2.1.3. Zonarea interna a ariei naturale protejate 

 

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, zonarea internă se face doar pentru parcurile naționale 

și naturale. Ariile naturale protejate ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

nu fac parte din această categorie, zonarea internă nefiind necesară 

 

2.1.4. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate 

 

 Lista cuprizand suprapunerile cu alte arii protejate  

Aceste informații vor rezulta în urma unei analize GIS și vor fi puse la dispoziția 

custodelui. 
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Tabelul nr.  5 Lista cuprizand suprapunerile cu alte arii protejate 

Nr   Cod zona 

protejata 

Tip 

suprapunere 

Arie cu care se 

suprapune 

Suprafața totala 

suprapusa [mp] 

Suprafața totala 

suprapusa [ha] 

1 ROSPA0128 intersecție ROSCI0109 68065651 6806.5 

2 ROSPA0095 intersecție ROSCI0109 9044551 904.4 
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 Harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejate 

 

 

Anexa 2.2. – Harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejate 
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2.2. Mediul Abiotic 

2.2.1. Geologie 

 Harta geologica  

 

 

Anexa 2.3. - Harta geologica 

 Caracterizarea geologica și influenta geologiei asupra speciilor și habitatelor  

 

Siturile ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului sunt localizate în Câmpia 

Banatului, subunitatea Câmpia Timișului. 
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Câmpia Timișului este o câmpie joasa, suprapusa peste o regiune de subsidență, o câmpie de 

acumulare fluviatila joasa cu caractere clare de divagare.  Se caracterizează prin: panta extrem de 

redusa, nivel piezometric ridicat al pânzei freatice, suprafețe mlăștinoase, vai înmlăștinite, brațe și 

gârle părăsite. 

Evoluția zonei a început în pliocen, s-a continuat în cuaternar și în prezent; este demonstrata de 

depozitele cuaternare care au grosimi ce depășesc 100 m și cresc de la est spre vest. 

Adâncimea apelor freatice este redusa, astfel fiind favorizata existenta unor întinse zone mlăștinoase, 

atât permanente cat și temporare. Exista diguri de protecție pe ambele maluri ale Timișului, intre 

acestea și albia minora formându-se multe bălți, mlaștini și zăvoaie. Zăvoaiele de plopi sunt instalate 

pe grindurile mai înalte, inundate doar temporar, iar cele de sălcii sunt situate în locurile cele mai joase 

ale luncii Timișului unde apa din inundații stagnează mult timp sau are caracter permanent. Sunt 

frecvente aici unele specii agățătoare precum curpenul și vita sălbatică, care dau acestor zăvoaie un 

aspect caracteristic . Vegetația palustra din bălțile și mlaștinile aflate în albia majora a Timișului este 

edificata de trestie și papura. Deoarece ocupa suprafețe mici în sit, aceste trestiișuri și păpurișuri oferă 

locuri de cuibărit doar câtorva exemplare de stârc pitic și buhai de balta.
1 

Pădurea Macedonia este o pădure de câmpie în vecinătatea căreia întâlnim terenuri agricole, campuri 

mlăștinoase, fânețe și canale, care oferă loc de hrănire păsărilor cuibăritoare. Aici găsim cea mai 

importanta colonie de stârc de noapte.  Pe lângă stârcii de noapte, în colonie cuibăresc în număr 

apreciabil și egrete mici și remarcam apariția cormoranului mic. Pe pajiștile umede cuibăresc efective 

importante din cristelul de câmp.
2 

Litologia diversa a zonei cat și nivelul freatic ridicat a determinat o mare diversitate a învelișului de 

sol, astfel ca în zona Ciacovei întâlnim următoarele feluri de soluri: lacoviști, soluri gleice, soluri de 

lunca, argilo-nisipoase și sărături; în zona comunei Giulvăz  întâlnim o succesiune de straturi aluviale - 

argile, maline, lehnuri, nisipuri și pietrișuri dispuse pe un fundament eruptivo – cristalin; iar în zona 

comunei Banloc sunt caracteristice lacoviștile din cauza nivelului ridicat al apei freatice și într-o 

măsură mai mica cernoziomurile. Solul este prielnic pentru cultura cerealelor, plantelor tehnice și 

furajere, mai puțin pentru pomi și vie. 

 

2.2.2. Relief  

 

                                                 
4
 http://dev.adworks.ro/natura/situri/98/Padurea-Macedonia.html 

2
 http://natura2000.mmediu.ro/site/108/rospa0095.html 
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ROSPA0095 Pădurea Macedonia este localizat în zona de câmpie de acumulare fluviatila joasa cu 

caractere clare de divagare. Pe teritoriul comunei Giulvăz se înregistrează cea mai mica altitudine a 

Câmpiei Banatului, respectiv 75 m, în timp ce pe teritoriul comunei Banloc altitudinea este de 84m. 

Relieful este domol prezentând o ușoară inclinare spre sud-vest în zona orașului Ciacova, fiind un șes 

de acumulare legat prin origine de șesul Panonic. în cadrul câmpiei se observa numai ușoare denivelări 

de teren -  mici adâncituri -Crovuri- rămășițe ale lacurilor, bălților sau mlaștinilor. 

Relieful se caracterizează prin: panta extrem de redusa, nivel piezometric ridicat al pânzei freatice, 

suprafețe mlăștinoase, vai înmlăștinite, brațe și gârle părăsite.
3 

Privit în ansamblu, el apare ca o suprafață relativ plana, monotona, netezimea suprafeței fiind 

întreruptă doar de albia râului Timiș, care prezintă meandre părăsite, microdepresiuni și grinduri. Din 

punct de vedere geologic, situl se caracterizează prin existenta formațiunilor cuaternare reprezentate de 

un complex alcătuit din argile, prafuri și nisipuri. 

ROSCI0109 Lunca Timișului se desfășoară în lungul râului Timiș, în cadrul Câmpiei joase a 

Timișului. Altitudinea scade de la nord-est spre sud-vest de la 90-95 m la 80 m și chiar sub aceasta 

valoare, altitudinea medie a ariei naturale protejate fiind de 94 m. 

Toate caracteristicile hidrogeochimice ale Câmpiei Timișului au determinat efectuarea unor lucrări de 

canalizări, desecări și îndiguiri încă din secolul XVIII, care se continua și în prezent. Cu toate acestea 

sunt încă prezente urmele vechilor râuri cu meandre, brațe și cursuri părăsite, cu bălți și lacuri, cele 

mai multe permanente, dovezi ale fenomenelor de divagare a principalelor cursuri de apa Timiș și 

Bega.  

Relieful caracteristic este alcătuit dintr-o succesiune de grinduri fluviatile și arii depresionare fluvio-

lacustre caracteristice unei delte continentale. Privit în ansamblu, el apare ca o suprafață relativ plana, 

monotona, netezimea suprafeței fiind întreruptă doar de albia râului Timiș, care prezintă meandre 

părăsite, microdepresiuni și grinduri. Din punct de vedere geologic, situl se caracterizează prin 

existenta formațiunilor cuaternare reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri și nisipuri. 

Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adâncime.
7 

 

2.2.2.1. Unități de relief 

 Harta unităților de relief  

                                                 
3
 http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Campia_Banatului.php 
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Anexa 2.4. – Harta unităților de relief 

 Harta punctelor de cota și curbe de nivel  

Anexa 2.5. - Harta punctelor de cota și curbe de nivel  

 Harta puncte de cota și curbe de nivel, detaliata 

Anexa 2.6. - Harta puncte de cota și curbe de nivel, detaliata 

 

 Altitudini 

Tabelul nr.  6 Altitudini 

Nr   Cod zona 

protejata 

Altitudinea 

minima -m- 

Altitudinea 

maxima -m- 

Altitudinea 

medie -m- 

1 ROSPA0095 

Pădurea 

Macedonia 

72.07 88.48 76.16 

2 ROSCI0109 Lunca 69.08 125.87 93.32 
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Timisului 

 

 

 

 

 Unitățile majore de relief și procentul de ocupare  

 

Tabelul nr.  7 Unitățile majore de relief și procentul de ocupare 

Nr Cod zona protejata Unitatea majora de relief Procent ocupare 

1 ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Câmpie 100% 

2 ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Câmpie 100% 

 

 Unitățile de relief și procentul de ocupare 

 

Tabelul nr.  8 Unitățile de relief și procentul de ocupare 

Nr Cod zona protejata Unitatea de relief Procent ocupare 

1 ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Câmpia de Vest 100% 

2 ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Câmpia de Vest 100% 

 

 Trepte hipsometrice și procentul de ocupare  

 

Tabelul nr.  9 Trepte hipsometrice și procentul de ocupare 

Cod zona 

protejata 

Suprafața 

totala 

SCI/SPA -

mp- 

Treapta 

hipsometrica 

Suprafaţa 

ocupata de 

treapta 

hipsometrica -

mp- 

Procent ocupare 
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ROSPA0095 

Pădurea 

Macedonia 

46252661 

 

50 - 100 

 

46252661 

 

100% 

ROSCI0109 

Lunca 

Timisului 

99192824 
 

500 - 100 

 

70230949 

 

70.8% 

99192824 100 - 200 28961875 29.2% 

 

 Caracterizarea generala a unităților de relief  

Siturile ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului sunt situate pe teritoriul 

Câmpiei Banatului, subdiviziunea Câmpia Timișului, aceasta din urma fiind considerata o câmpie 

joasa, cu altitudini sub 100m și cu un grad de inclinare scăzut, unde râul ce străbate situl - Timișul 

Mort - are tendința de înmlăștinire. Astfel că situl este format din lunca Timișului - zona inundabila- 

unde se formează meandre și mici acumulări temporare de ape; pădure de stejar și carpen în amestec 

cu salcii; teren agricol exploatat. 

Câmpia Timișului se caracterizează prin panta redusa, nivel piezometric ridicat al pânzei freatice, 

suprafețe mlăștinoase, văi înmlăștinite, brațe și gârle părăsite, în sud prezintă crovuri. 

 

2.2.2.2. Expoziția versanților 

 Harta expoziției versanților   

Anexa 2.7. – Harta expoziției versanților 

 Ponderea expoziției versanților  

 

Tabelul nr.  10 Ponderea expoziției versanților ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr Expoziția  Procent ocupare 

1 N 12.9% 

2 NE 10.4% 

3 E 11.5% 

4 SE 11.7% 

5 S 12.9% 

6 SV 12.5% 

7 V 13.8% 
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8 NV 14.1% 

9 Zona plata 0.2% 

 

 

Tabelul nr.  11 Ponderea expoziției versanților ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr Expoziția  Procent ocupare 

1 N 11.2% 

2 NE 11.6% 

3 E 13.9% 

4 SE 12.2% 

5 S 11.5% 

6 SV 13.0% 

7 V 13.7% 

8 NV 12.9% 

9 Zona plata 0.0% 

 

 Influenta expoziției versanților asupra speciilor și habitatelor   

Orientarea versanților influențează tipul, intensitatea și durata de manifestare a proceselor 

geomorfologice. De asemenea, datorita influentei pe care o are asupra regimului caloric și al umidității 

solurilor, orientarea versanților influențează distribuția vegetației și implicit al tipurilor de habitate din 

cadrul sitului.  

In funcție de orientare, suprafețele versanților pot fi: însorite – pe direcția S și SV; semi-însorite – pe 

direcția SE și V; semi-umbrite – pe direcția SE și V; umbrite – pe direcția N și NE. 

Datorita poziției sale și orientării generale a sitului ROSCI0109 Lunca Timișului pe direcție est-vest, 

expoziția versanților releva o predominare a versanților semi-umbriti -expunere vestica și nord-vestica- 

și însoriți -expunere vestica-. 

In cadrul sitului ROSPA0095 Pădurea Macedonia se evidențiază o pondere mai ridicata a versanților 

însoriți -expunere estica și sud-vestica- și semi-însoriți -expunere vestica-.  

2.2.2.3. Pante 

 Harta Pantelor  

Anexa 2.8. – Harta pantelor 
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Tabelul nr.  12 Pante 

Pa

nte 

Nr 

Cod zona protejata Intervale de panta Procent ocupare 

1 ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

0  2 96.0% 

2  5 3.8% 

5  10 0.2% 

2 RO SCI0109 Lunca 

Timisului 

0  2 83.2% 

2  5 15.3% 

5  10 1.1% 

10  20 0.4% 

 

 Influenta pantelor asupra speciilor și habitatelor  

 

Siturile ROSPA0095 Pădurea Macedonia și respectiv RO SCI0109 Lunca Timișului se suprapun luncii 

Timișului astfel ca declivitatea este foarte redusa. Predomina suprafețele cu pante de sub 2°, acestora 

revenindu-le 96% din suprafața totala a sitului ROSPA0095 Pădurea Macedonia și respectiv  83.2% 

din suprafața totala a sitului RO SCI0109 Lunca Timișului. 

Influența pantelor asupra habitatelor și a speciilor este în special indirecta, prin regimurile hidrice 

diferite ce apar la schimbarea pantei și prin stratul mai subțire de sol, expus la spălare și eroziune, de 

pe pantele abrupte. 

 

2.2.2.4. Procese geomorfologice 

 

Caracterizarea geomorfologica și influenta proceselor geomorfologice asupra speciilor și habitatelor 

Câmpia Timișului este un șes de acumulare legat prin origine de șesul Panonic, format în Cuaternar de 

apele ce au colmatat lacul Panonic. Acest lac s-a format prin scufundarea unei părți -vestul- din 

Carpați în Mezozoic. Astăzi se pot observa formațiuni Sarmatiene, Panoniene și Cuaternare.
4 

In cadrul câmpiei se observa numai ușoare denivelări de teren. Sunt mici adâncituri -Crovuri- rămășițe 

ale lacurilor, bălților sau mlaștinilor, care au dăinuit aici până în secolul XVIII când au fost executate 

                                                 
4
 http://www.primariaciacova.ro/28-Ora%C5%9Ful_nostru/569-Date_geografice.html 
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desecări și îndiguiri. 

Formarea câmpiei a început în pliocen, s-a continuat în cuaternar și în prezent este reflectată în relief 

prin: divagarea râurilor, inundații periodice, înmlăștinirea unor regiuni, arii mari ocupate cu lacoviște, 

șesuri aluviale extinse ale râului Timiș.
5 

Caracteristicile actuale ale reliefului sunt propice dezvoltării zăvoaielor de plopi pe grindurile mai 

înalte, în timp ce sălciile sunt situate în zonele joase ale luncii. Sunt frecvente speciile agățătoare, iar în 

albia Timișului întâlnim pe suprafețe mici trestie și papura, oferind locuri de cuibărit unor specii 

precum stârc pitic și buhai de balta. Pădurea are caracteristicile pădurii de silvostepa, în care 

predomina stejarul pedunculat, carpenul și frasinul.  în arborii din pădure este instalata una dintre cele 

mai importante colonii de stârc de noapte din Câmpia de Vest, dar și perechi de egrete mici. în pajiște 

întâlnim un număr semnificativ de cristel de câmp, dar și specii precum ciocârlia de câmp, presura 

sura, codobatura alba, ciocârlanul, mărăcinarul mare și mărăcinarul negru. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Hidrografie 

 Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica  

                                                 
5
 http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Campia_Banatului.php 
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Anexa 2.9. – Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica 

 Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica, detaliata  

Anexa 2.10. – Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica, detaliata 

 Lista bazinelor hidrografice ierarhizata și ponderea lor în cadrul ariei naturale protejate 

 

Tabelul nr.  13 Lista bazinelor hidrografice ierarhizata și ponderea lor în cadrul ariei naturale 

protejate 

Nr Cod zona 

protejata 

Nume 

bazin 

Cod 

bazin 

Ordin 

bazin 

Supraf. 

totala bazin 

[ha] 

Supraf. 

bazin în 

ANP [ha] 

Pondere din 

ANP [%] 

1 RO 

SPA0095 

Pădurea 

Macedonia 

Lanca 

Birda V_2.36 
2 14006.7 1924.5 13.7% 

2 Timiş 

V_2 
1 114534.0 2700.8 2.4% 

3 RO 

SCI0109 

Lunca 

Timişului 

Lanca 

Birda V_2.36 
2 14006.7 31.1 0.2% 

4 Poganiş -

Pogănici- V_2.35 
2 35854.3 1.6 0.0% 

5 Timiş V_2 1 114534.0 8381.3 7.3% 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

78 

6 Iarcoş V_2.32 2 5811.6 107.1 1.8% 

7 Timişana V_2.30 2 10752.7 0.1 0.0% 

8 Timişina V_2.31 2 4255.0 1314.0 30.9% 

9 Aurgani -

Aorgani- V_2.33 
2 11395.3 83.3 0.7% 

10 Sariş V_2.34 2 1741.0 0.7 0.0% 

 

 Caracterizarea hidrografica și influenta hidrografiei asupra speciilor și habitatelor  

Siturile ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului  se afla în bazinul 

hidrografic Timiș-Bega și dispun de o bogata rețea hidrografica formata din râuri, acumulări, mlaștini 

și canale. Principalul curs de apa este Timișul, care izvorăște din Munții Semenic și este paralel cu raul 

Bega, cele doua formând în zona de câmpie o lunca comuna fiind legate prin doua sisteme pentru a 

asigura necesarul de apa al canalului navigabil Bega și pentru a proteja municipiul Timișoara de 

inundații.  

Sistemul de la Coșteiu -cel mai vechi nod hidrotehnic din tara, realizat în 1759 în timpul împărătesei 

Maria-Tereza- are ca principala funcție asigurarea transferului de apa din Timiș în Bega în funcție de 

necesități controlând și cantitatea de precipitații preluata de cele doua râuri în amonte.  

Sistemul hidrotehnic de la Topolovățu Mic a înlăturat pericolul inundațiilor atât de frecvente altădată, 

surplusul de apa din Bega fiind dirijat spre râul Timiș. 

In ceea ce privește nivelul apelor pedofreatice, acesta se afla în strânsă dependenta cu formele de mezo 

și microrelief, natura și adâncimea orizonturilor hidrogeopedologice, anotimp, cantitatea de precipitații 

și lucrările hidroameliorative existente oscilând intre 0,5 și 6 m.  

 

2.2.4. Clima 

 Harta temperaturilor - medii multianuale  
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Anexa 2.11. - Harta temperaturilor - medii multianuale  

 Harta precipitațiilor - medii multianuale  
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Anexa 2.12. – Harta precipitațiilor – medii multianuale 

 Caracterizarea climei și influenta ei asupra speciilor și habitatelor  

Clima temperat-continentala este specifica întregului sit este data de masele de aer maritime 

din vest cu un grad ridicat de umiditate. Masele de aer subtropicale influențează ușor împreună cu 

masele de aer continentale din est.  

La nivelul câmpiei Banatului, din care fac parte cele doua situri se înregistrează o temperatura 

medie anuala de 10,7°C, temperatura medie a lunii iulie: 21,5°C, iar temperatura medie a lunii 

ianuarie: – 1,2° C. 

Din regimul de variație a temperaturilor în timpul anului, se constata ca iernile sunt destul de 

blânde ca urmare a influentei mediteraneene. Influenta circulației aerului cald mediteraneean se 

resimte și asupra înghețurilor, care în general se produc ceva mai târziu în raport cu alte regiuni 

similare de câmpie.  

Precipitațiile medii anuale: 600 mm; scad de la est -700 mm/an- la vest -536 mm/an-. 

Presiunea atmosferica este iarna de 766-766,7 mm, iar vara 760,7 mm. 

Vanturile principale sunt Vanturile de Vest -se manifesta mai mult în altitudine, aducând 

influente de tip oceanic- și Austrul -bate din SV, este secetos vara-; 

Factorii care determina frecventa, durata și viteza vanturilor sunt legați de circulația generala a 

atmosferei și de configurația reliefului, care poate produce devierea maselor de aer și schimbarea 

vitezei lor de deplasare. Direcția dominanta a vanturilor în zona celor doua situri este sud-vest și nord-

est. Cele mai cunoscute vanturi locala sunt: Vântul Mare -Coșava- și Vântul rau. Coșava aduce de 

regula ploaie. Ca vanturi locale, remarcam influenta Coșavei care bate din sud-sud-vest în rafale, 

atingând uneori viteze care depășesc chiar 35m/s.
6 

 

                                                 
6
 http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/macedonia.pdf 
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2.2.5. Soluri 

 Harta solurilor   

 

Anexa 2.13. – Harta solurilor 

 Caracterizarea solurilor și influenta lor asupra speciilor și habitatelor  

În cadrul sitului au fost identificate soluri ce aparțin următoarelor clase: 

Cernisoluri: Cernoziomuri: sunt soluri fertile, cu proprietăți fizico-chimice variabile în funcție de 

materialul parental și natura vegetației având un conținut în humus cuprins intre 2 și 6% ; gradul de 

saturație în baze 85-95% ; pH : 6,5-8,3 ; densitatea aparenta : 1,25-1,45 g/cm3 și proprietăți hidrofizice 

bune. 

Hidrisoluri: Gleisoluri: sunt soluri cu textura luto-argiloasa pana la argiloasa, care variază puțin pe 

profil. În general sunt soluri nediferențiate textural dar pot fi întâlnite gleisoluri cu textura contrastanta 

-mijlocie/grosiera, mijlocie/fina sau fina/grosiera-. Apa freatica la mica adâncime. Conținut în humus 

variabil de la 2 la 15 %. Soluri fertile, bogate în N, P și K. Reacție slab acida pana la alcalina -pH 5-

8,5-, iar gradul de saturație în baze este de 75-100%. Soluri compacte, reci, slab structurate.  

Stagnosoluri: Procese de stagnogleizare, textura argiloasa, slaba aerare, grad ridicat de compactare în 

stare uscata. 

In dreapta Timișului predomina solurile cernoziomuri levigate gleizate, iar în partea stângă a Timișului 

predomina lacovistele și lacoviști compacte, insular existând și soluri aluviale. Pe suprafața averenta 

pajiștilor solul este prielnic pentru cultura cerealelor, plantelor tehnice și furajere, mai putin pentru 

pomi și vie. 
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2.2.6. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic 

Nu este cazul. 

 

 

2.3. Mediul Biotic 

2.3.1. Ecosisteme 

 Harta ecosistemelor 

 

 

Anexa 2.14.– Harta ecosistemelor 

 Harta parcelelor silvice 

Anexa 2.15. – Harta parcelelor silvice 

 Descrierea ecosistemelor și prezentarea speciilor și tipurilor de habitate specifice 

Fundamental, termenul de ecosistem  se refera la o unitate de funcționare și organizare a ecosferei 

alcătuită din biotop și biocenoza și capabila de productivitate biologica. Ecosistemul cuprinde și 
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relațiile dintre biotop și biocenoza. 

Un ecosistem poate fi găsit la orice nivel și orice scara, pornind de la global și pana la local. La nivelul 

superior al scării, sistemul suport al vieții planetei noastre este un ecosistem alimentat cu energie solara 

și menținut unit cu ajutorul circuitului apei care funcționează ca și circuitul sanguin.  

La nivelul inferior al scării, sistemele biotice locale sunt menționate ca ecosisteme diferite dar 

interdependente: pășune, pădure, lac, curs de apa s.a. Acesta este tipul de ecosistem care susține 

societățile locale cu cele mai multe resurse precum: recoltele, nutrețul, combustibil din lemn, 

cherestea, peste, carne. 

În situl  ROSCI0109 Lunca Timișului, după cum se poate observa din Harta ecosistemelor din sit,  sunt 

incluse ecosisteme acvatice, ecosisteme de lunca, ecosisteme de pajiști, ecosisteme de pădure, terenuri 

ruderalizate, ecosisteme agricole.  

Situl se afla în zona pădurilor de șleau de lunca reprezentate de câteva areale împădurite cu asociații 

vegetale alcătuite din stejar, frasin, ulm, jugastru, păducel, lemn câinesc, corn, alun, soc, zona 

încadrându-se în silvostepa antropizata ce caracterizează în buna măsură Câmpia de Vest. Peisajul tipic 

de lunca oferă atât suprafețe complet goale, fără vegetație lemnoasa, cat și buchete, pâlcuri de arbori 

aflați în imediata vecinătate a apei alcătuite din salcie alba, răchită, plop alb, arțar tătăresc, salcâm și 

mai rar din cer și stejar brumariu.  

Vegetația ierboasa este specifică câmpiei joase și umede, întâlnindu-se și asociații de plante halofile în 

zonele cu sărături. În canalele și brațele moarte sau în bălțile adiacente Timișului, întâlnim trifoiașul de 

balta, o specie de feriga protejata la nivel european. 

In situl  ROSPA0095 Pădurea Macedonia, după cum se poate observa din Harta ecosistemelor din sit,  

sunt incluse ecosisteme acvatice, ecosisteme de lunca, ecosisteme de pajiști, ecosisteme de pădure, 

terenuri ruderalizate, ecosisteme agricole.  

Pădurea Macedonia este un relict din întinsele păduri naturale caducifoliate din zona inundabila a 

Luncii Timișului, fiind formata predominant din stejar, fag și carpen, în amestec cu sălcii, tei și 

salcâm. 

2.3.2. Habitate în baza cărora a fost declarata aria naturala protejata 

 

Tipurile de habitate pentru care a fost declarata aria  naturala protejata vor fi descrise din punctul de 

vedere al existentei acestora în aria naturala protejata și al caracteristicilor pe care acestea le au în 

general și în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează: 

A. Date Generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru 
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habitatul respectiv indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalat 

B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date care 

sunt caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.   

Conform Formularului Standard, tipurile de habitate prezente în situl ROSCI0109 „Lunca Timișului” 

sunt: 

- 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

- 3260 – Cursuri de apa din zonele de câmpie, pana la cele montane, cu vegetație din 

Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion – habitat neidentificat pe teritoriul sitului 

- 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention  

- 6510 – Pajiști de altitudine joasa -Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis- 

 

Acestor habitate se adăugă următoarele: 

- habitatul 3150 – Lacuri eutrofe cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition, care 

adăpostește specia Marsilea quadrifolia 

- habitatul 3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale, în care a fost identificata specia 

Utricularia vulgaris 

- habitatul 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii. 

 

A. Date generale ale tipului de habitat 

 

Tabelul nr.  14 Descrierea generala a habitatului 92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și 

Populus alba 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al tipului 

de habitat 

92A0 

3. Denumire habitat Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus alba 

4. Palaearctic  Habitats 

-PalHab- 

44.6612 Western Pontic white-black poplar galleries 

44.6611 Western Pontic white poplar galleries 

44162 Pontic willow galleries 
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5. Habitatele din 

Romania -HdR- 

R4405 Păduri dacice –getice de plop negru -Populus nigra- cu 

Rubus caesius 

R4406 Păduri danubian-panonice de plop alb -Populus alba- cu 

Rubus caesius 

R4407 Păduri danubiene de salcie alba -Salix alba- cu Rubus 

caesius 

6. Habitatele Natura 

2000 

92A0 Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus alba 

7. Asociații vegetale -

AV- 

Salicetum albae Issler 1924 s.l. -Syn: Salicetum albae-fragilis 

Issler 1926 em. Soó 1957- 

Salici-Populetum Meijer-Drees 1936 

8. Tipuri de pădure -

TP- 

9211 

9212 

9213 

9214 

9215 

9311 

9312 

9313 

9111 

9112 

9113 

9114 

9115 

9511 

9512 

9514 

9611 

9612 

9613 

9614 
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9. Descrierea generala 

a tipului de habitat 

Păduri de lunca -zăvoaie- de plop alb, pure sau în amestec cu 

salcie alba, care se dezvolta pe soluri aluviale mai evoluate și 

prezintă o biodiversitate ridicata de specii vegetale. Speciile de 

plop de talie mare domina de obicei coronamentul prin înălțimea 

lor; aceștia pot fi insa absenți sau rari, grupările vegetale fiind 

dominate de specii din genurile Salix, Acer, Quercus, Fraxinus.  

10. Specii caracteristice Populus alba, Salix alba, Populus nigra, Rubus caesius, Fraxinus 

angustifolia, Vitis vinifera ssp.sylvestris, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Acer campestre, Brachypodium sylvaticum. 

11. Arealul tipului de 

habitat 

- 

12. Distribuția în 

Romania 

In lunca Dunării și a râurilor mari, afluențe.  

13. Suprafața tipului de 

habitat la nivel 

național -ha- 

75000 ha. 

14. Calitatea datelor 

privind suprafața 

Slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 

măsurători prin eșantionare 

15. Fotografii Anexa Fotografii 

 

 

Tabelul nr.  15 Descrierea generala a habitatului 3260 – Cursuri de apa din zona de câmpie pana 

în etajul montan, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al tipului 

de habitat 

3260 

3. Denumire habitat Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 
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4. Palaearctic  Habitats 

-PalHab- 

24.43esotrophic river vegetation 

5. Habitatele din 

Romania -HdR- 

R2208 Comunități danubiene cu Ranunculus aquatilis și Hottonia 

palustris 

6. Habitatele Natura 

2000 

3260 Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

7. Asociații vegetale -

AV- 

Ranunculetum aquatilis Géhu 1961 

Hottonietum palustris R.Tx. 1937 

Callitrichetum palustris -Dihoru 1975- Burescu 1999 

8. Tipuri de pădure -

TP- 

- 

9. Descrierea generala 

a tipului de habitat 

Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație submersă sau natantă din Ranunculion fluitantis și 

Callitricho-Batrachion, nivel scăzut al apei în timpul verii, sau 

mușchi acvatici. Uneori acest habitat este asociat cu comunitățile 

de Butomus umbellatus de pe maluri.  

10. Specii caracteristice Ranunculus aquatilis, Hottonia palustris 

11. Arealul tipului de 

habitat 

- 

12. Distribuția în 

Romania 

Crișana, banat, sudul Moldovei, lunca și Delta Dunării 

13. Suprafața tipului de 

habitat la nivel 

național -ha- 

0,5-2 în bazinele cu apa permanenta, la 3-4 ha în Delta Dunării 

14. Calitatea datelor 

privind suprafața 

Insuficienta – date insuficiente sau nesigure. 

15. Fotografii Anexa Fotografii 
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Tabelul nr.  16 Descrierea generala a habitatului 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație 

din Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al tipului 

de habitat 

3270 

3. Denumire habitat Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri 

p.p. și Bidention p.p. 

4. Palaearctic  Habitats 

-PalHab- 

24.52 Euro-Siberian annual river mud communities 

5. Habitatele din 

Romania -HdR- 

R5312 Comunități ponto-danubiene cu Bidens tripartita, 

Echinochloa crus-galli, Polygonum hydropiper 

6. Habitatele Natura 

2000 

3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion 

rubri p.p. și Bidention p.p. 

7. Asociații vegetale -

AV- 

Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm în R.Tx.1950 

Polygono lapathifolio-Bidentetum Klika 1935 

Echinochloo-Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974 

8. Tipuri de pădure -

TP- 

- 

9. Descrierea generala 

a tipului de habitat 

Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie pana în etajul 

submontan, cu vegetație pioniera anuala, nitrofilă, din alianțele 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. Primăvara și la începutul 

verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără niciun fel 

de vegetație, ea dezvoltându-se mai ttârziu în timpul anului. Daca 

condițiile nu sunt favorabile, aceasta vegetație se dezvolta puțin 

sau poate fi total absenta.  

10. Specii caracteristice Echinochloa crus-galli, Bidens tripartita, Bidens frondosa, 

Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Cyperus 

glomeratus, Symphytum officinale, Rorripa austriaca. 
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11. Arealul tipului de 

habitat 

- 

12. Distribuția în 

Romania 

Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material organic, în jurul 

izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în timpul 

pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, Dobrogea, 

Delta Dunării 

13. Suprafața tipului de 

habitat la nivel 

național -ha- 

300-400 mp la 2-3 ha 

14. Calitatea datelor 

privind suprafața 

Slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 

măsurători prin eșantionare 

15. Fotografii Anexa Fotografii 

 

 

Tabelul nr.  17 Descrierea generala a habitatului 6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis- 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al tipului 

de habitat 

6510 

3. Denumire habitat Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis- 

4. Palaearctic  Habitats 

-PalHab- 

38.233 Carpathian submontane hay meadows 

38.2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows 

5. Habitatele din 

Romania -HdR- 

R3802 Pajiști daco-getice de Arrhenatherum elatius 

R3803 Pajiști sud-est carpatice de Agrostis capillaris și Festuca 

rubra 

R3804 Pajiști daco-getice de Agrostis capillaris și Anthoxanthum 

odoratum 
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6. Habitatele Natura 

2000 

6510 Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis- 

7. Asociații vegetale -

AV- 

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925 

8. Tipuri de pădure -

TP- 

- 

9. Descrierea generala 

a tipului de habitat 

Pajiști bogate în specii, pe soluri slab pana la moderat fertilizate, 

din zona de câmpie pana în etajul submontan, aparținând alianțelor 

Arrhenatherion și Brachipodio-Cetaureion nemoralis. 

10. Specii caracteristice Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Arrhenatherum 

elatius.  

11. Arealul tipului de 

habitat 

- 

12. Distribuția în 

Romania 

Etajele colinar și submontan din toată tara. 

13. Suprafața tipului de 

habitat la nivel 

național -ha- 

15000 ha 

14. Calitatea datelor 

privind suprafața 

Slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fara 

măsurători prin eșantionare 

15. Fotografii Anexa Fotografii 

 

 

Tabelul nr.  18 Descrierea generala a habitatului 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de 

Magnocaricion sau Hydrocharition 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1.  Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2.  Codul unic al tipului de 

habitat 

3150 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

91 

3.  Denumire habitat Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

4.  Palaearctic  Habitats -

PalHab- 

22.411 Duckweed covers 

22.415 Salvinia covers 

22.35 Central Eurasian amphibious communities 

22.412 Frogbit rafts; 22.413 Water soldier rafts 

22.421 Large pondweed beds 

53.143 Erect bur-reed communities 

5.  Habitatele din Romania 

-HdR- 

R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, Lemna 

trisulca, Spirodela polyrhiza și Wolffia arrhiza 

R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsilea 

quadrifolia, Azolla caroliniana și Azolla filiculoides 

R2204 Comunități danubiene cu Riccia fluitans și 

Ricciocarpus natans 

R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, 

Stratiodes aloides și Utricularia vulgaris 

R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus, 

Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Elodea 

canadensis și Najas marina 

R5304 Comunități danubiene cu Sparganium erectum, 

Berulă erecta și Sium latifolium 

6.  Habitatele Natura 2000 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion 

sau Hydrocharition 
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7.  Asociații vegetale -AV- Lemnetum minoris Soó 1927 

Lemnetum gibbae Miyawaki et J.Tx. 1960 

Marsileaetum quadrifoliae natantis Burescu 2003 

Lemno-Utricularietum vulgaris Soó -1928- 1947 

Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955 

Potamogetonetum nodoși -Soó 1960- Segal 1964 

Polygonetum amphibii -natantis- Soó 1927 

Ceratophylletum demersii Hild 1956 

Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et J.Tx.1960 

Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae -Oberd.- Passarge 

1978 

Najadetum minoris Ubriszy 1941 

Sparganietum erecți Roll 1938 

8.  Tipuri de pădure -TP- - 

9.  Descrierea generala a 

tipului de habitat 

Lacuri și iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-

verzui, mai mult sau mai puțin tulburi, în mod special bogate 

în baze dizolvate -pH de obicei >7-, cu comunități din 

Hydrocharition ce plutesc liber la suprafață sau, în ape 

adânci, deschise, cu asociații de broscariță -

Magnopotamion-. 

10.  Specii caracteristice Lemna minor, Lemna trisulca, Lemna gibba, Spirodela 

polyrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, 

Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, Potamogeton 

lucens, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton gramineus, 

Ceratophyllum demersum, Sparganium erectum, Berulă 

erecta, Glyceria fluitans, Mentha aquatica. 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

- 

12.  Distribuția în Romania Lunca și Delta Dunării, bazine acvatice cu apa permanenta 

din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, lunca 

Șiretului, lunca Prutului 
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13.  Suprafața tipului de 

habitat la nivel național 

-ha- 

2-3000 ha 

14.  Calitatea datelor privind 

suprafața 

Slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fara 

măsurători prin eșantionare 

15.  Fotografii Anexa Fotografii 

 

 

Tabelul nr.  19 Descrierea generală a habitatului 3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al tipului 

de habitat 

3160 

3. Denumire habitat Lacuri și iazuri distrofice naturale 

4. Palaearctic  Habitats 

-PalHab- 

22.43111 Nuphar beds 

5. Habitatele din 

Romania -HdR- 

R2207 Comunități danubiene cu Nymphaea alba, Trapa natans, 

Nuphar luteum, Potamogeton natans 

6. Habitatele Natura 

2000 

3160uri și iazuri distrofice naturale 

7. Asociații vegetale -

AV- 

Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae W.Koch 1926 

Trapaetum natantis V.Kárpáti 1963 

8. Tipuri de pădure -

TP- 

- 

9. Descrierea generala 

a tipului de habitat 

Lacuri și iazuri naturale cu apa bruna datorita turbei și acizilor 

humici, în general pe soluri turboase în mlaștini sau pe lande cu 

depozite aluviale, soluri luvosoluri, gleiosoluri, cu evoluție 

naturala spre turbării. pH-ul este adesea scăzut, de la 3 la 6. 

Comunitățile de plante aparțin ordinului Utricularietalia. 
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10. Specii caracteristice Oenanthe aquatica, Rorripa amphibia, Sparganium minimum, 

Nuphar lutea, Utricularia vulgaris. 

Animale: Odonate -libelule zigoptere și anizoptere- 

11. Arealul tipului de 

habitat 

- 

12. Distribuția în 

Romania 

Bazine acvatice cu apa stătătoare su lin curgătoare din sud-vestul 

României, lunca și Delta Dunării, Moldova, în luncile Șiretului și 

Prutului 

13. Suprafața tipului de 

habitat la nivel 

național -ha- 

De la 500 mp la 1-2 ha în Delta Dunării 

14. Calitatea datelor 

privind suprafața 

Slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fara 

măsurători prin eșantionare 

15. Fotografii Anexa fotografii 

 

 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

 

Tabelul nr.  20 Date specifice habitatului 92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus 

alba la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 „Lunca Timisului” 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al 

tipului de habitat 

92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus alba 
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3. Distribuția tipului 

de habitat [harta] 

 

Harta distribuției habitatului 92A0 

4. Distribuția tipului 

de habitat 

[descriere] 

Fitocenozele habitatului 92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix 

alba și Populus alba au fost identificate și cercetate pe o suprafață 

de 135,6 ha, în localitățile: Urseni, Giulvăz, Crai Nou, Giera, Gad, 

Macedonia, Peciu Nou, Sag, Giroc, Unip, Bazos, Chevereșu Mare, 

Topolovățu Mic, Racovița, Ohaba-Forgaci, Chizatau, Coșteiu.  

Galeriile de plop alb și salcie alba se prezintă sub forma unor 

culoare forestiere având lățimi variabile, de la 5-10 metri, amonte 

de localitatea Hitias, pana la 50-100 m la Chevereșu Mare, Unip, 

Giroc, Sag.  

5. Statutul de prezenta 

[spațial]  

Marginal 

6. Statutul de prezenta 

[management] 

Natural 

7. Suprafața tipului de 

habitat 

Minim = 1 ha, Maxim = 20 ha. Suprafața totala cercetata = 135,6 

ha  

8. Suprafața din arie 

pentru tipul de 

habitat -raportata la 

suprafață națională- 

0,28% raportat la suprafață națională 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Septembrie – Octombrie 2014 
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10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  21 Date specifice habitatului 3260 – Cursuri de apă din zona de câmpie până în 

etajul montan, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1.  Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara; 

2.  Codul unic al tipului de 

habitat 

3260  

Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație submersa sau natanta din Ranunculion fluitantis și 

Callitricho-Batrachion 

3.  Distribuția tipului de 

habitat [harta] 

- 

4.  Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Habitatul nu se regăsește pe teritoriul sitului ROSCI0109 

„Lunca Timișului”, lipsind speciile și asociațiile vegetale 

caracteristice și edificatoare. 

5.  Statutul de prezenta 

[spațial]  

- 

6.  Statutul de prezenta 

[management] 

- 

7.  Suprafața tipului de 

habitat 

- 

8.  Suprafața din arie 

pentru tipul de habitat -

raportata la suprafață 

națională- 

- 

9.  Perioada de colectare a 

datelor din teren 

Septembrie-octombrie 2014, mai 2015 
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10.  Alte informații privind 

sursele de informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  22 Date specifice habitatului 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 „Lunca 

Timișului” 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Clasificarea tipului 

de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al 

tipului de habitat 

3270  

Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri 

p.p. și Bidention p.p. 

3. Distribuția tipului 

de habitat [harta] 

 

Harta distribuție habitat 3270 
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4. Distribuția tipului 

de habitat 

[descriere] 

Fitocenozele habitatului 3270 ocupa, pe teritoriul sitului 

ROSCI0109 „Lunca Timișului”, malurile nămoloase ale râului, 

microdepresiuni periodic inundate aflate în albia minora a cursului 

Timișului, la marginea bălților și a mlaștinilor, cu acumulări de 

material organic. Pe perioada sezonului estival, aceste bălți și 

mlaștini pot seca, fiind ocupate de vegetația buruienișurilor nitrofile 

anuale, pioniere. Primăvara și la începutul verii, acest habitat de 

maluri nămoloase se poate prezenta fără niciun un fel de vegetație, 

ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului. Sunt formațiuni 

vegetale mezo-higrofile, heliofile, nitrofile, pioniere, care ating 

apogeul de dezvoltare târziu, spre toamna. Daca condițiile nu sunt 

favorabile -perioade lungi de inundare a bazinelor acvatice din 

microdepresiuni-, aceasta vegetație se dezvolta puțin sau poate 

chiar sa lipsească.  

Asociațiile vegetale care formează habitatul 3270, identificate și 

descrise de către noi din lunca Timișului sunt: Bidenti-Polygonetum 

hidropiperis Lohm. în R.Tx. 1950, Echinochloo-Polygonetum 

lapathifolii Soó et Csürös 1974. Aceste asociații sunt cuprinse în 

habitatul romanesc R5312 – Comunități ponto-danubiene cu Bidens 

tripartita, Echinochloa crus-galli și Polygonum hydropiper. 

Substratul pe care se dezvolta fitocenozele identificate este de tip 

stagnosol, parțial aluviosol sau gleiosol, cu depozite aluviale, 

nisipuri și luturi, bogate în azotați și în substanțe organice. Solul 

este inundat primăvară și în curs de uscare vara. Terenul este plat 

sau foarte slab inclinat. 

Se prezintă sub forma unor cordoane la marginea bălților, sau ca 

desișuri compacte în matca râului sau a bazinelor colmatate, având 

un caracter relativ unitar sub aspect fitocenologic și ecologic. 

Majoritatea plantelor dominante și caracteristice sunt cunoscute sub 

denumirea de buruieni de mlaștină, dintre care cele mai 

reprezentative sunt: Echinochloa crus-galli, Bidens tripartita, 

Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Symphytum 

officinale, Cyperus glomeratus, Cyperus glabra. Acestea ajung la 

45-50cm înălțime și realizează etajul superior al vegetației ierboase. 

Plantele mai scunde, cum sunt: Ranunculus repens, Gratiola 

officinalis, Mentha pulegium, realizează etajul inferior. în habitat se 

dezvolta și o serie de plante lemnoase, arbori -Salix fragilis, 
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5. Statutul de prezenta 

[spațial]  

Izolat 

6. Statutul de prezenta 

[management] 

Se completează cu statutul de prezenta din punct de vedere 

management. Se va alege una din următoarele valori:  

o Natural 

7. Suprafața tipului de 

habitat 

Minim = 0,1 ha, Maxim =6,25 ha. Total = 24,76 ha 

8. Suprafața din arie 

pentru tipul de 

habitat -raportata la 

suprafață națională- 

0,05-0,1% 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Septembrie – Octombrie 2014 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  23 Date specifice habitatului 6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis- la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 „Lunca Timisului” 

Nr Informație/Atri

but 

Descriere 

1.  Clasificarea 

tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2. Codul unic al 

tipului de 

habitat 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis- 

R3802 – Pajiști daco-getice de Arrhenatherum elatius  
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3. Distribuția 

tipului de 

habitat [harta] 

 

Harta distribuție habitat 6510 

4. Distribuția 

tipului de 

habitat 

[descriere] 

Pe teritoriul ROSCI0109 „Lunca Timișului”, habitatul 6510 a 

fost inventariat ca având suprafața de 69,5 ha, distribuite 

neuniform pe localitățile: Moșnița Noua, Giulvăz, Ghilad, 

Cebza, Șag, Unip, Bazoșu Nou. 

Aceste pajiști mezofile se dezvolta în lunca râului, pe soluri de 

tip aluviosol, bine drenate, reavene și fertile, cu conținut moderat 

de humus. Sunt utilizate ca și pășuni, fânețele fiind abandonate 

pe teritoriul sitului. 

5. Statutul de 

prezenta 

[spațial]  

Izolat 

6. Statutul de 

prezenta 

[management] 

Natural 

7. Suprafața 

tipului de 

habitat 

Minim – 1 ha, Maxim – 20 ha; Suprafața totala inventariata: 69,5 

ha  
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8. Suprafața din 

arie pentru tipul 

de habitat -

raportata la 

suprafață 

națională- 

0,5% Raportat la suprafață națională 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Septembrie – Octombrie 2014 

10. Alte informații 

privind sursele 

de informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  24 Date specifice habitatului 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de 

Magnopotamion sau Hydrocharition la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 „Lunca 

Timisului” 

Nr Informație/Atri

but 

Descriere 

1.  Clasificarea 

tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2.  Codul unic al 

tipului de 

habitat 

3150 
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3.  Distribuția 

tipului de 

habitat [harta] 

 

Harta distribuție habitat 3150 

4.  Distribuția 

tipului de 

habitat 

[descriere] 

Fitocenozele asociațiilor din habitatul 3150 se dezvolta în bazine 

acvatice permanente sau temporare -bălți formate natural în 

excavații situate în lunca inundabila a râului Timiș numite local 

„cubice”, brațe moarte, canale-, situate în jumătatea inferioara a 

sitului, în localitățile: Cruceni, Crai Nou, Rudna, Unip, Giera, 

Ghilad, Giulvăz, Gad, Grăniceri. 

Substratul este de tip gleiosol și sporadic stagnosol. 

Apa din bazinele acvatice cercetate este de culoare maro -brun- 

sau transparenta -clara-, în funcție de aportul în suspensii și 

gradul de inundabilitate din cursul râului. Adâncimea apei 

variază, fiind de 0,3-1 m în cazul bălților formate în „cubice” și 

0,5-2 m în cazul brațelor moarte și canalelor. 

5.  Statutul de 

prezenta 

[spațial]  

Marginal 

6.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

Natural 

7.  Suprafața 

tipului de 

habitat 

Minim 0,01 ha – maxim 0,9 ha 

Total habitat 3150 inventariat în sit: 17,45 ha 
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8.  Suprafața din 

arie pentru tipul 

de habitat -

raportata la 

suprafață 

națională- 

0,6-1% 

9.  Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Septembrie – octombrie 2014 

10.  Alte informații  - 

 

 

Tabelul nr.  25 Date specifice habitatului 3160 la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 

„Lunca Timisului” 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1.  
Clasificarea 

tipului de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

3160 

3.  Distribuția 

tipului de habitat 

[harta] 

Giulvăz, Cruceni, Grăniceri, Giera 

4.  Distribuția 

tipului de habitat 

[descriere] 

Bazine acvatice -bălți, brațe moarte- cu apa stătătoare, bruna 

sau maroniu-verzuie, datorita suspensiilor aluvionare și 

depozitelor de acizi humici, pe soluri gleice cu depozite 

nămoloase și namolo-nisipoase. Adâncimea apei este redusa, 

variind intre 35-100 cm. Pe timpul verilor foarte secetoase, 

nivelul apei în bazin scade foarte mult, Trapa natans putând 

supraviețui pe terenuri mocirloase.  
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5.  Statutul de 

prezenta 

[spațial]  

Marginal 

6.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

Natural 

7.  Suprafața tipului 

de habitat 

Minim 0,02 ha – Maxim 0,77 ha; Suprafața totala: 1,26 ha 

8.  Suprafața din 

arie pentru tipul 

de habitat -

raportata la 

suprafață 

națională- 

0,5-1%, raportat la întreaga suprafață națională. 

9.  Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Septembrie – Octombrie 2014 

10.  Alte informații 

privind sursele 

de informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  26 Date specifice habitatului 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion 

dubii la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0109 „Lunca Timisului” 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

2.  Clasificarea 

tipului de habitat 

EC - tip de habitat de importanta comunitara; 

1.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 
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2.  Distribuția 

tipului de habitat 

[harta] 

- 
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3.  Distribuția 

tipului de habitat 

[descriere] 

Corespondenta cu alte habitate: 

Hab.Ro = R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis, 

Festuca pratensis și Alopecurus pratensis 

Emerald = 37.2 Eutrophic humid 

Pal.Hab. = 37.263 Danubiano-Pontic riverine and humid 

meadows 

EUNIS = E.251 Ponto-Pannonic mesophile hay 

 

Habitatul 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion 

dubii este reprezentat pe teritoriul sitului ROSCI0109 „Lunca 

Timisului” prin asociațiile vegetale: Poëtum pratensis Ravarut, 

Cazac. et Turenschi ex Ravarut et Mititelu  1958, Ranunculo 

repentis – Alopecuretum pratensis Ellmauer et Mucina în 

Mucina, Grabherr et Ellmauer 1993, Agrostideto-Festucetum 

pratensis  Soó 1949. 

Fitocenozele habitatului ocupa terenurile din Lunca Timișului 

cu regim natural de inundare, în condiții climatice continentale, 

fiind un habitat de tranziție intre pajiștile higrofile și cele 

xerofile.  

Se dezvolta pe terenuri plane pana la slab inclinate, cu substrate 

de tip aluviosol, uneori stagnosol, care rămân reavene sau 

uscate în timpul verii, ușor compacte, cu depozite aluviale 

nisipoase, bogate în elemente nutritive.  

Pajiștile sunt folosite ca pășune, de aceea pășunatul intensiv a 

dus la degradarea acestora, prin diminuarea frecventei unor 

specii bune furajere și invadarea pajiștii cu specii anuale, 

spinescente sau chiar toxice.  

Localitățile unde s-au efectuat relevee: Albina, Bazoș, Bazoșu 

Nou, Cebza, Chevereșu Mare, Crai Nou, Cruceni, Gad, Giera, 

Giroc, Giulvăz, Grăniceri, Macedonia, Parța, Pădureni, Peciu 

Nou, Rudna, Șag, Uliuc, Unip, Urseni. 
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4.  Statutul de 

prezenta 

[spațial]  

o larg răspândit 

5.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

o Natural 

6.  Suprafața tipului 

de habitat 

Minim – 0,1 ha, Maxim – 40,5 ha.  

Total habitat 6440 cercetat: 406,5 ha 

7.  Suprafața din 

arie pentru tipul 

de habitat -

raportata la 

suprafață 

națională- 

Conform Donița, 2005 suprafața totala a habitatului 6440 în 

Romania ar fi de circa 300-400 ha. 

8.  Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Septembrie – Octombrie 2014 

9.  Alte informații 

privind sursele 

de informații 

 

 

 

2.3.2.3. Hărțile de distribuție a tipurilor de habitate 

Anexa 2.0. – Hărțile de distribuție ale speciilor și habitatelor 

2.3.3. Specii de flora și fauna pentru care a fost declarata aria naturala protejata 

 

Tabelul nr.  27 Speciile de flora și fauna vizate de proiect care reprezintă obiectul protecție 

sitului ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr 

crt 
Denumirea științifică 

 Amfibieni 
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1 Cod 1188 Bombina bombina 

 Pesti 

1 Cod1130 Aspius aspius 

2 Cod 1159 Zingel zingel 

3 Cod 2555 Gymnocephalus baloni 

4 Cod 1124 Gobio albipinnatus 

5 Cod 1134 Rhodeus sericeus amăruș 

6 Cod 1145 Misgurnus fossilis 

7 Cod 1146 Sabanejewia aurata 

8 Cod1149 Cobitis taenia 

9 Cod1160 Zingel streber 

10 Cod 2511 Gobio kessleri 

11 Cod 1122 Gobio uranoscopus 

 Mamifere 

1 Cod 1324 Myotis myotis 

 Nevertebrate 

1 Cod 1032 Unio crassus 

2 Cod 4032 Dioszeghyana schmidtii 

3 Cod 1052 Euphydryas maturna 

 Plante 

1 Cod 1428 Marsilea quadrifolia 

 

 

Tabelul nr.  28 Speciile de păsări vizate de proiect care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr crt 
Denumirea științifică 

Folosește aria protejata pentru: hrana, 

iernat sau în alte situații 

1 A021 Botaurus stellaris Cuibărit 

2 A122 Crex crex Cuibărit 

3 A082 Circus cyaneus Pasaj 

4 A084 Circus pygargus Pasaj 
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5 A081 Circus aeroginosus Pasaj 

6 A031 Ciconia ciconia Cuibărit 

7 A238 Dendrocopus medius Rezidenta 

8 A236 Dryocopus martius Rezidenta 

9 A027 Egretta alba Cuibărit 

10 A026 Egretta garzetta Cuibărit 

11 A022 Ixobrychus minutus Cuibărit 

12 A338 Lanius collurio Cuibărit 

13 A023 Nycticorax nycticorax Cuibărit 

14 A393 Phalacrocorax pygmeus Cuibărit 

15 A229 Alcedo athis Cuibărit 

16 A097 Falco vespertinus Pasaj 

17 A339 Lanius minor Cuibărit 

 

2.3.3.1 Plante superioare 

A. Date generale privind specia Marsilea quadrifolia din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului 

 

Tabelul nr.  29 Date generale privind specia Marsilea quadrifolia din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

1.  Cod Specie 

Natura 2000 
1428 

2 
Denumirea 

științifică 
Marsilea quadrifolia L. 

3 
Denumirea 

populara 
Trifoi cu patru foi, Trifoi de balta 

4 
Statutul de 

conservare  

Aproape amenințată – -NT- – European Red List of Vascular Plants, 

2011 

Specie de interes comunitar care necesita o protecție stricta – Directiva 

Habitate, Anexa II și Anexa IV, Dir.92/43/EEC/1992 
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

1.  Cod Specie 

Natura 2000 
1428 

Specie de flora strict protejata – Convenția de la Berna pentru 

conservarea vieții sălbatice și a habitatelor, Anexa I, 1993 

Specie periclitata, în pericol de extincție – -P- – Lista  Roșie -Boșcaiu et 

al., 1994-  

Specie vulnerabila – -VU- – Lista Roșie -Olteanu et al., 1994; Dihoru 

Gh. et A.Dihoru, 1994-  

Specie a cărei conservare necesita desemnarea de arii naturale protejate 

– Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, Anexa III 

5 
Descrierea 

speciei 

Specie hidrofita de ferigi, aparținând ordinului MARSILEALES, 

familiei Marsileaceae. Perena, Helohidatofita, Eurasiatica. VIII-X. 

Forma terestra și forma acvatica. Rizom suprateran târâtor, la formele 

acvatice având pana la 1 m lungime sau mai mult, gros de 1-1,5 mm, 

slab ramificat. Vârfurile lăstarilor sunt deschis-bruniu păroase. Frunze 

dispuse câte una, distih, lungi de 5-20 cm, la formele acvatice pana la 

50 cm, lung pețiolate, cu 4 foliole, cele tinere prevăzute cu peri 

articulați, cele bătrâne devin glabre. Foliole lat-cuneate, lungi de 6-15 

mm, la formele acvatice pana la 30 mm, rotunjite terminal, cu marginea 

întreagă, de un verde mat pana la bruniu. Formele acvatice prezintă 

rădăcini mai lungi, petioli și respectiv internodii mai lungi și subțiri, 

precum și suprafața superioara a frunzelor mariță -Gopal, 1968- . 

Sporocarpi grupați câte 2-3 --4- , rareori cate unul, inserați pe pețiol, 

evident deasupra bazei acestuia, lungi de cca. 6 mm, lati de 4 mm, de 

forma reniforma,  ușor comprimați lateral, cu 2 dinți mici, obtuzi sau cu 

dinți lipsa, la maturitate complet glabri, negricioși. Sori 7-17, megaspori 

cca. 500 μm, microspori 40-50 μm. 

(Flora R.P. Romania, I; Ciocârlan, 2009; I. Sârbu, 2013-  
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

1.  Cod Specie 

Natura 2000 
1428 

6 
Cerințe de 

habitat 

Vegetează în lacuri, ape stagnante și mlaștini de la șes. Substratul 

variază de la mal argilos, cu puțin adaos de nisip fin, pana la pietriș, 

acoperit pe alocuri cu un strat subțire argilos. Valoarea pH-ului solului 

se afla în domeniul neutru-acid. Specia prefera în general stațiuni bogat 

luminate sau semi-umbrite. -Flora R.P. Romania, I; Ciocârlan, 2009; I. 

Sârbu, 2013-  

7 
Arealul 

speciei 

Europa -Spania, Portugalia, Franța, Germania, Polonia, Ucraina, 

Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Romania, Croația, Serbia, 

Macedonia, Slovenia, Albania, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, 

Grecia, Italia-  

(http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?peri

od=3&subject=Marsilea+quadrifolia-  

8 

Distribuția 

speciei în 

Romania 

Citata din: zona de interfluviu Timiș-Bega -V.Soran, 1954: Liebling, 

Giroda, Moșnița; Gr. Stere, 1971: Albina, Urseni, Uliuc- , jud. Arad: 

bazinul Crișului Alb -A. Ardelean, 1999, 2005- , M. Zărand -I.Pop, 

colab., 1978- ; jud. Bihor: Salonta -V.Velea, 1954- , Diosig –G. 

Ardelean, colab., 2002- ; jud. Satu Mare: Căpleni, Domănești -C. 

Karacsonyi, 2001-2002- , Dacia, Boghiș, Paulian -P.Burescu, 2003- ; 

jud. Caraș-Severin: Pojejena, Ostrovul Moldova Veche -S.St. Mataca, 

2003- ; jud. Argeș -V. Alexiu, colab., 1995- , jud. Dolj: Balta Lata, 

Balta Lunga, Balta Scheia -M. Păun, 1969- ; jud. Mehedinți: Butila  

Mare -M. Păun, 1967- ; jud. Dâmbovița, jud. Teleorman, jud. Brăila -

M.I. Doltu, colab., 1984- ; jud. Giurgiu: Comana, în pad. Fântânele -M. 

Pauca-Comanescu, colab., 2000-2001- , Greaca -A. Popescu, 1971- , 

jud. Ilfov: lacul Snagov -Em. Topa, 1953- ; jud. Tulcea: Obretin -N. 

Stefan, colab., 1997- , Sulina -Z. Pantu, colab., 1935- , Zona Canal 

Rusca -A. Sârbu, coord., 2003- .  

A fost regăsită în anul 2014 la Paulian -jud. Satu Mare- , pe râul 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&subject=Marsilea+quadrifolia
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&subject=Marsilea+quadrifolia
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

1.  Cod Specie 

Natura 2000 
1428 

Homorod și Socodor -jud. Arad- , pe Canalul Morilor -P. Burescu, 

com.- . 

 

B. Date specifice privind specia Marsilea quadrifolia din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

 

Tabelul nr.  30 Date specifice privind specia Marsilea quadrifolia din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

2.  Specia Marsilea quadrifolia L. 

1428 

3.  Informații 

specifice speciei 

Planta a fost identificata ca fiind o hidrofita care vegetează 

preponderent ca forma natanta pe suprafața apei bălților și 

numai într-un număr restrâns de cazuri ca forma terestra, la 

marginea bălților. 

4.  Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Harta distribuției Marsilea quadrifolia 
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5.  Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Arealul de distribuție al speciei Marsilea quadrifolia în lunca 

Timișului, situl Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului, se 

afla cantonat în treimea inferioara a teritoriului , cuprinzând 

șapte unități administrativ-teritoriale: Cruceni -5 bălți- , Crai 

Nou -8 bălți- , Giulvăz -1 balta- , Grăniceri -6 bălți și 2 canale- 

, Giera -2 bălți- , Gad -11 bălți- , Ghilad -7 bălți- . Suprafața 

ocupata de populațiile de Marsilea quadrifolia este de 12,41 

ha, reprezentând un procent de 0,125% din totalul de 9.919 ha 

cat însumează teritoriul sitului.  

Frecventa generala în sit este de cca. 15%. 

6.  Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o rezident 

7.  Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

8.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

9.  Abundenta   comuna 

10.  Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Septembrie-octombrie 2014 

11.  Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

2.3.3.2 Nevertebrate 

A. Date generale privind speciile de nevertebrate care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSCI0109 Lunca Timisului 
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Tabelul nr.  31 Date generale privind specia Unio crassus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

12.  Cod Specie 

Natura 2000 
1032 

2 
Denumirea 

științifică 
Unio crassus  

3 
Denumirea 

populara 
Scoica mica de râu 

4 
Statutul de 

conservare  

La nivel global specia este menționată în Anexele II și IV ale Directivei 

Habitate -92/43/EEC- . Pana în anii 1950 a fost considerata cea mai 

frecventa și abundenta specie în arealul sau, însă efectivele sale au 

scăzut drastic în ultimii ani, ceea ce a făcut ca specia sa fie cuprinsa în 

Liste Roșii, având statut de specie amenințată sau critic amenințată, în 

unele cazuri fiind declarata regional sau local dispărută. IUCN Red List 

clasifica specia ca fiind amenințată -EN- ; 

La nivel național specia este menționată în Anexa 3 a OUG nr. 57/ 

2007, cu modificările și completările ulterioare. 

5 
Descrierea 

speciei 

Scoica mica de râu este una dintre cele mai comune specii de apa dulce 

din Romania, fiind regăsită în bazinele acvatice din interiorul arcului 

carpatic. 

Cochilia speciei este ovala, mai mult sau mai puțin regulata, regiunea 

anterioara fiind bine rotunjita, iar cea posterioara alungita cu un rostrum 

obtuz și subtruncat. Prezintă valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei 

cu lungimea mai mica decât dublul înălțimii. Marginile superioara și 

inferioara în general paralele; marginea inferioara dreapta sau 

subrectilinie în zona mediana. Marginea posterioara și liniile de creștere 

sunt uniform și paralel curbate. Umbonele este relativ evident, proiectat 

puțin peste marginea superioara; ocazional nu iese deloc în evidenta, 

fiind frecvent erodat prin mecanisme fizico-chimice. Unele forme 

ecologice pot fi reniforme, ovoide, mai mult sau mai puțin dilatate. 
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

12.  Cod Specie 

Natura 2000 
1032 

Dinții cardinali sunt puternic dezvoltați, groși, subconici, denticulați, cel 

posterior de pe valva stânga foarte dezvoltat, triunghiular, iar cel 

anterior de pe aceeași valva este mai subțire, crenelat, cu suprafața ușor 

inclinata. Pe valva dreapta, înainte de dintele cardinal interior se găsește 

o gropita larga, adâncă, lângă care se găsește un alt dinte cardinal mai 

alungit, dar redus. Lamele laterale sunt ridicate, curbate în sus și 

ascuțite. Impresiile mușchilor aductori sunt bine marcate și profunde, ca 

niște gropite, în interiorul valvelor. Valvele sunt groase, rezistente, 

solide, la exterior colorate în brun pana la negru, cu sau fără zone 

transversale brune și de multe ori cu benzi radiare verzui sau închise. în 

interior sideful este alb sau albastru-azuriu, de multe ori roz-pal . 

Unio crassus este o specie cu sexe separate, elementele sexuale 

masculine eliminate în apa ajung, odată cu materia nutritiva, în 

cavitatea paleala a bivalvelor femele, procesul de fecundare, 

constituirea zigotului, glochidioza și creșterea timpurie a larvei -

glochidia- făcându-se în lamelele branhiale ale femelelor, mai ales în 

lunile aprilie - mai.  

Specia necesita gazde intermediare pentru dezvoltarea formelor larvare 

– după fecundație zigotul evoluează spre forma larvara -glochidium- , 

care necesita parazitarea peștilor pentru dezvoltare finala în bivalva. 

Speciile de pesti care pot fi parazitați sunt Cottus gobio, Phoxinus 

phoxinus, Leuciscus cephalus, Scardinuis erythrophthalmus, 

Gymnocephalus cernua and Perca fluviatilis.  

6 

 

Cerințe de 

habitat 

În Romania specia populează mai frecvent pâraiele și râurile din zonele 

colinare și de podiș, mai rar regăsindu-se în zonele de câmpie. 

Condițiile de habitat reflecta în mod direct prezenta sau absenta speciei, 

întrucât aceasta necesita ape curgătoare bine oxigenate cu sedimente 

curate. Substratul este constituit din nisip sau mal în cantitate moderata 
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

12.  Cod Specie 

Natura 2000 
1032 

-fara conținut foarte mare de materii organice- , salinitatea apei nefiind 

mai ridicata de 5 ‰. în consecință, este o specie relativ stenobionta, 

ceea ce determina pe de o parte gradul sporit de periclitate la 

modificarea condițiilor de viață sub incidenta impactului antropic, iar pe 

de alta parte calitățile ei incontestabile de bioindicator al unui grad 

sporit de calitate a mediului. 

7 
Arealul 

speciei 

In trecut era răspândită aproape în întreaga Europa, însă în prezent 

arealul speciei este considerat a fi constituit din Europa cuprinsa intre 

Atlantic și Munții Ural, ajungând și depășind regiunea râurilor Tigru și 

Eufrat pana în Bazinul Amurului. Lipsește din Insulele Britanice, 

Islanda, Italia și Peninsula Iberica -van Damme, 2011 în Sârbu și colab., 

2012- . 

8 

Distribuția 

speciei în 

Romania 

Răspândirea în Romania. în general specia este mai abundenta. 

Siturile de Importanta Comunitara din Romania în care Unio 

crassus este menționată ca specie de desemnare: 

 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beușnița; 

 ROSCI0048 Crișul Alb; 

 ROSCI0049 Crișul Negru; 

 ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea; 

 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia; 

 ROSCI0098 Lacul Petea; 

 ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior; 

 ROSCI0109 Lunca Timișului; 

 ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu; 

 ROSCI0206 Porțile de Fier; 

 ROSCI0382 Raul Târnava Mare intre Copșa Mica și Mihalț; 

 ROSCI0383 Raul Târnava Mare intre Odorheiu Secuiesc și 
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Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

12.  Cod Specie 

Natura 2000 
1032 

Vânători; 

 ROSCI0384 Raul Târnava Mica; 

 ROSCI0214 Raul Tur; 

 ROSCI0226 Semenic-Cheile Carasului; 

 ROSCI0227 Sighisoara-Tarnava Mare; 

 ROSCI0162 Șiretul Mijlociu-Bucecea. 

 

 

Tabelul nr.  32 Date generale privind specia Dioszeghyana schmidtii din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr

. 

Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 4032 

2 Denumirea științifică  Dioszeghyana schmidtii 

3 Denumirea populara Romana: - 

Maghiara: magyar tavaszi fésűsbagolylepke 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

EN/ Endangered/ Periclitata -Rakosy et al. 2003, Tatole et al. 

2009-  

5 Descrierea speciei  Descrierea speciei: Este un lepidopter din familia Noctuidae cu 

anvergura aripilor de 28-33 mm. Are corpul puternic pufos, de 

culoare brun-gălbuie. Aripile anterioare sunt scurte și înguste, 

culoarea de baza fiind ocru-brun închis monotona, pudrata 

foarte fin cu ocru-galben. Petele de pe aripile anterioare -

circulara și reniforma- au marginile brun-gălbui, iar în interior 

au aceeași culoare cu culoarea de baza a aripilor. Dintre liniile 

orizontale, este prezenta numai linia ondulata, care are 

culoarea galben-brun deschis -la fel ca marginea petelor 

circulara și reniforma- și are o forma ușor în zig-zag. Bordura 
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Nr

. 

Informație/Atribut Descriere 

aripilor este colorata monoton în ocru-brun închis. Pata lunara 

de pe aripile posterioare este estompata. Petele de pe aripile 

anterioare sunt numai slab vizibile pe parte inferioara a 

acestora. 

Habitatul natural al speciei: Specia prefera habitatele cu 

caracter xeric specific cvercetelor în compoziția cărora intra și 

Acer tataricum -Rakosy 2008- , fiind o specie indicator pentru 

pădurile stepice xeroterme pe loess -Aceri tatarico-Quercetum- 

-Korompai 2006- . Specia este prezenta cu frecventa cea mai 

mare în acest habitat, dar trăiește și în alte păduri naturale 

stepice de stejar, bine conservate, din zona de câmpie, de deal 

și submontana -Korompai 2006- . 

Biologia speciei: Are o singura generație pe an, iar adulții sunt 

activi noaptea, din martie pana la începutul lunii mai -

Korompai 2006, Țurcani et al. 2010- , cu preponderenta în a 

doua jumătate a lunii aprilie -Korompai & Kozma 2004, 

Țurcani et al. 2010- . Perioada de zbor a adulților este relativ 

scurta -Țurcani et al. 2010- , de 15-20 de zile -Korompai 2006- 

. Larvele sunt active din mai pana în iunie -Țurcani et al. 2010- 

și se hrănesc cu lăstari și frunze de Quercus sp., Acer tataricum 

și A. campestre -Korompai 2006, Korompai & Kozma 2004, 

Rakosy 2008, Sum 2010, Țurcani et al. 2010- sau chiar 

Carpinus betulus -Țurcani et al. 2010- . Iernează sub forma de 

pupa -Rakosy 2008- . 

6 Perioade critice Perioada larvara reprezintă una din perioadele critice pentru 

specie. Larvele se hrănesc cu lăstari și frunze de stejari 

termofili, arțar tătăresc, jugastru sau chiar carpen. Este posibil 

ca unele populații sa prefere mai mult speciile de Quercus, alte 

populații pe cele de Acer și chiar pe cele de Carpinus -Țurcani 

et al. 2010- . De aceea, menținerea habitatelor cu cvercete 
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Nr

. 

Informație/Atribut Descriere 

termofile și Acer tataricum reprezintă o măsură de conservare 

a speciei. Habitatul favorabil speciei apare de obicei sub forma 

unor fragmente izolate, ceea ce contribuie la sensibilitatea 

populațiilor locale. 

Perioada de zbor a adultului este, de asemenea, o perioada 

critica, deoarece adultul are nevoie de surse de nectar și de 

plante din speciile gazda pentru larva pe care femela depune 

ouăle. Tăierea arbuștilor de porumbar -Prunus spinosa- de pe 

marginea pădurii la începutul primăverii, înainte de apariția 

adulților, poate avea consecințe negative asupra speciei, prin 

reducerea resursei trofice a adultului. De asemenea, tăierea 

arborilor de stejar, arțar tătăresc, jugastru sau chiar carpen în 

luna aprilie poate afecta disponibilitatea plantelor pe care 

femela depune ouăle. 

7 Cerințe de habitat Habitatul specific este reprezentat de pădurile xeroterme de 

stejar cu Acer tataricum și Acer campestre. Specia prefera 

marginile însorite de pădure. Ciclul de viață al speciei este 

legat de speciile termofile de stejar -Quercus robur, Q. cerris 

etc.- și de Acer tataricum. Este o specie indicator pentru 

pădurile stepice xeroterme pe loess dominate de arțar tătăresc 

și stejar -Korompai 2006- . în Ungaria majoritatea habitatelor 

speciei sunt situate în pădurile gospodărite dominate de specia 

Quercus cerris în etajul inferior al cărora sunt prezente speciile 

Acer tataricum și Acer campestre; aceste specii cresc de obicei 

numai la marginea unor astfel de păduri, ceea ce este suficient 

pentru specie -Korompai 2006- . Se pare ca răspândirea speciei 

este legata de prezenta speciei Quercus cerris -Sum 2010- . 

8 Arealul speciei Specie ponto-mediteraneana prezenta în Ungaria, Slovacia, 

Romania, Bulgaria și nordul Greciei, dar și în Turcia -

subspecia pinkeri- . Specie importanta din punct de vedere 
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Nr

. 

Informație/Atribut Descriere 

biogeografic, fiind un relict postglaciar. 

9 Distribuția în Romania In Romania a fost semnalata în câteva localități din Banat și 

Crișana, dar după 1980 a fost observata doar în jurul orașului 

Timișoara, în pădurile Verde și Noroieni -Rakosy 2008- . 

10 Populația națională  Mărimea populației speciei la nivel național este necunoscuta. 

Pentru perioada 2007-2012, mărimea pululație speciei la nivel 

național a fost raportata ca fiind de 1-2 localități pentru 

regiunea continentala și 1-6 localități pentru regiunea 

panonica; localitățile sunt definite ca situri în care a fost 

raportata specia.  

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

 slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau 

fără măsurători prin eșantionare 

12 Fotografii 

 

Femela de Dioszeghyana schmidtii la capcana 

luminoasa_pădurea Bacova_15.04.2015 -foto F. Ivanov-  

 

Mascul de Dioszeghyana schmidtii la capcană luminoasă 

pădurea Bacova_15.04.2015 -foto F. Ivanov-  
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Tabelul nr.  33 Date generale privind specia Euphydryas maturna din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr. Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1052 

2 Denumirea științifică  Euphydryas maturna 

3 Denumirea populara Romana: Fluturele maturna 

Engleza: Scarce Fritillary  

4 Statutul de conservare 

în Romania 

VU/ Vulnerable/ Vulnerabila -Rakosy 2002, Tatole at al. 2009, 

Rakosy et al. 2003, Rakosy et al. 2012-  

5 Descrierea speciei  Descrierea speciei. Este un lepidopter din familia 

Nymphalidae. Are dimensiuni medii, anvergura aripilor fiind 

de 35–48 mm. Pe partea dorsala, aripile au o culoare maronie 

cu pete portocalii și albe și o banda de pete portocalii spre 

marginea exterioara. Pe partea ventrala, aripile sunt brun-

portocalii cu pete alb-gălbui mărginite cu negru. Pe partea 

ventrala a aripilor posterioare, petele sunt dispuse în linie la 

mijlocul aripii, sub forma de arc spre marginea aripii și mai 

mult sau mai puțin izolate la baza acesteia. Nervurile sunt de 

culoare neagra pe ambele fete ale aripilor. 

Habitatul natural al speciei. Specia populează pădurile rare de 

foioase, în care pătrunde lumina -Dolek et al. 2007, Freese et 

al. 2006, Rakosy et al. 2012- sau zonele mozaicate cu păduri, 

tufărișuri și pajiști -Rakosy et al. 2012- . Este prezenta în 

luminișurile și la marginile pădurilor mixte de foioase, calde și 

umede, în care cresc numeroși arbori tineri de frasin, care 

reprezintă planta gazda pentru larva atât în stadiile inițiale -

larva prehibernanta- , cat și înainte de impupare -larva 

posthibernanta- . Adutul zboară de-a lungul marginilor de 

pădure și în luminișuri, hrănindu-se pe arbuști înfloriți, dar 

zboară și deasupra pajiștilor înflorite și a marginilor de drum 
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Nr. Informație/Atribut Descriere 

din apropierea acestora, unde se hrănește pe diferite plante 

ierbacee. 

Biologia speciei. Zborul adulților are loc timp de 3-4 

săptămâni, de la mijlocul lunii mai la începutul lunii iulie, cu 

maximum de la sfârșitul lui mai la mijlocul lui iunie. Femelele 

trăiesc mai mult decât masculii. Ambele sexe se hrănesc cu 

nectar dimineața și seara, masculii în general pe terenuri 

umede. Pentru hrănire prefera arbuștii, precum lemnul câinesc 

sau rugii de mure. Adulții se deplasează pe distante mici – 

pana la 300 m -Konvicka et al. 2005- .  

Planta pe care se hrănesc larvele în stadiile inițiale -înainte de 

hibernare- este în mod frecvent Fraxinus excelsior -Dolek et 

al. 2007, Rakosy et al. 2012- sau, mai rar, Ligustrum vulgare -

Freese et al. 2006, Rakosy et al. 2012- . Femela depune ouăle 

în grămezi pe partea inferioara a frunzelor arborilor tineri de 

frasin expuși la soare sau, foarte rar, pe frunzele de Ligustrum 

vulgare -Konvicka et al. 2005- . Larvele apar în iulie-august și 

construiesc un cuib din panza de mătase și frunze, iar la 

începutul dezvoltării lor se hrănesc împreună. Larvele 

hibernează în stadiile 3-4 în litiera de la baza plantelor gazda -

Wahlberg 2001- . Specia prezintă o mortalitate mare în stadiile 

imature, de aprox. 70% -Dolek et al. 2007, Freese et al. 2006- , 

ceea ce conduce la oscilații mari ale abundentei speciei în ani 

succesivi -Dolek et al. 2007, Konvicka et al. 2005- . 

Primăvara următoare, larvele ies din litiera și se împrăștie în 

căutarea hranei. Plantele pe care se hrănesc larvele după 

hibernare sunt diferite în funcție de zona: plante ierbacee ce 

conțin glicozide iridoide și în principal Plantago lanceolata și 

Veronica sp. -Rakosy et al. 2012- , plante lemnoase, precum 

Ligustrum vulgare -Cizec & Konvicka 2005- . La apariția 

frunzelor de frasin, larvele se muta pe frasin -Konvicka et al. 
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Nr. Informație/Atribut Descriere 

2005- , unde se hrănesc cu muguri și frunze tinere. Impuparea 

are loc în luna mai, pupa fiind agățată de trunchiul arborilor, în 

apropierea solului -Cizec & Konvicka 2005, Konvicka et al. 

2005- . Specia are o singura generație pe an, desi unele larve 

hibernează a doua oara, înainte de impupare.  

6 Perioade critice Este o specie asociata marginilor de pădure și zonelor deschise 

din interiorul pădurilor, unde apare în colonii mici -Wahlberg 

2001- . Larva depinde, atât în stadiile inițiale, cat și înainte de 

impupare, de existenta arborilor tineri de frasin din zonele 

deschise de pădure, calde și umede, sau de la marginea pădurii. 

De aceea, stadiul larvar este afectat de tăierea arborilor de 

frasin dispuși izolat în luminișuri sau la marginea pădurii. 

Larvele din stadiile avansate se ascund mai multe la un loc în 

frunzele vechi din litiera, unde hibernează, de aceea inundațiile 

pot determina mortalitatea acestora -Dolek et al. 2007- .  

După hibernare larva se hrănește pe o varietate mare de plante 

ierbacee și arbuști, iar distribuția adultului este legata de  

disponibilitatea nectarului, de aceea calitatea vegetației 

forestiere, și în particular compoziția floristica a stratului 

ierbaceu, reprezintă un factor limitativ pentru specie -Freese et 

al. 2006- . 

Adulții utilizează pentru zbor și hrănire pajiștile înflorite de la 

marginea pădurilor, de aceea pot fi afectați de cosirea pajiștilor 

adiacente pădurilor și utilizarea pesticidelor și fertilizatorilor în 

aceste habitate. 

7 Cerințe de habitat Specia populează pădurile deschise cu suficiente margini 

interne sau pădurile pășunate, umede sau mezofile, cu arbori 

tineri de frasin localizați corespunzător cerințelor specie. 

Euphydryas maturna are cerințe exacte de habitat: larvele pre-

hibernante se dezvolta pe Fraxinus excelsior care creste în 

zone de pădure cu coronament deschis, dar adăpostite și 
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umede; adulții necesita specii de plante care oferă nectar -

Freese et al. 2006- .  

Pentru speciei sunt importante arboretele de frasin din zonele 

însorite și umede, dar protejate de vânt, care sunt folosite 

pentru ovipozitie și pajiștile necosite cu plante nectarifere, 

necesare adultului în perioada zborului. Primăvara, larvele au 

nevoie de margini de pădure învecinate pajiștilor, care nu sunt 

afectate de intervenția antropica. Deci, supraviețuirea speciei 

într-o anumită zona depinde de existenta arborilor de frasin 

pentru depunerea ouălor, a frasinilor tineri pentru hrănirea 

larvelor înainte de impupare și a plantelor nectarifere pentru 

hrănirea adulților. 

Nu toate zonele deschise sau cu arbori rari din interiorul 

pădurilor oferă condiții favorabile speciei. Zonele deschise 

mari, vechi, tipice pentru pădurile înalte, expuse vântului și 

care nu sunt suficient de umede oferă condiții putin favorabile 

comparativ cu zonele rare de pădure, mozaicate -Freese et al. 

2006- .  

8 Arealul speciei Este răspândită în centrul și estul Europei, Caucaz, Urali, estul 

Kazakhstanului, sudul și vestul Serbiei, Transbaikal, Mongolia 

-Rakosy 2008- . Specia este nativa în Austria, Belgia, 

Republica Ceha, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, 

Kazakhstan, Lituania, Luxemburg, Muntenegru, Polonia, 

Romania, Federați Rusa, Serbia, Suedia -IUCN Red List- . 

9 Distribuția în Romania In Romania este prezenta în sud-vestul și vestul tarii, în 

Transilvania și în Dobrogea -Rakosy 2008, Rakosy et al. 2012- 

. 

10 Populația națională  Mărimea populației speciei la nivel național este necunoscuta. 

Pentru perioada 2007-2012, mărimea polulatie speciei la nivel 

național a fost raportata ca fiind de 1-12 localități pentru 

regiunea alpina, 1-22 localități pentru regiunea continentala, 1-



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

125 

Nr. Informație/Atribut Descriere 

17 localități pentru regiunea panonica și 1-4 localități pentru 

regiunea stepică; localitățile sunt definite ca situri în care a fost 

raportata specia.  

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

 slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau 

fără măsurători prin eșantionare 

12 Fotografii 

 

Euphydryas maturna, Cluj, Romania, iunie 2006 -

http://www.eurobutterflies.com/sp/maturna.php-  

 

B. Date specifice privind speciile de nevertebrate care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSCI0109 Lunca Timisului 

 

Tabelul nr.  34 Date specifice privind specia Unio crassus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/

Atribut 

Descriere 

1.  Specia Unio crassus  

1032 
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2.  Informații 

specifice 

speciei 

Descriere – specia este una dintre cele mai comune specii de apa 

dulce din Romania, fiind regăsită în bazinele acvatice din interiorul 

arcului carpatic 

Taxonomie – specia reprezintă una dintre cele trei specii ale genului, 

care se regăsesc în Romania: Regnul Animalia, Clasa Bivalvia, 

Subclasa Palaeoheterodonta Newell, 1965, Ordinul Unionida, 

Stoliczka, 1871, Familia Unionidae Fleming, 1828, Genul Unio 

Retzius 1788: 

 Unio tumidus Philipsson, 1788 -cu patru subspecii- ,  

 Unio crassus Philipsson, 1788 -cu șase subspecii-  

 Unio pictorum Linné, 1758 -cu patru subspecii- -Sârbu et al. 

2012- . 

Dimensiuni – dimensiunile sunt variabile, lungimea cochiliei fiind 

cuprinsa intre 45 și 70 mm, înălțimea variază intre 24-40 mm, iar 

lățimea este cuprinsa intre 20-34 mm.  
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3.  Distribuți

a speciei 

[harta 

distribuție

i] 

 

 

 

 

4.  Distribuți

a speciei 

[interpret

are] 

Din lungimea totala de 117,17 km a râului Timiș din cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului specia a fost regăsită pe o 

lungime 73,46km, respectiv  în sectorul de rau cuprins intre 

localitățile Hitiaș și Gad. 
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5.  Statutul 

de 

prezenta 

[temporal

] 

o populație permanenta -sedentara/rezidenta-  

6.  Statutul 

de 

prezenta 

[spațial] 

o izolata 

7.  Statutul 

de 

prezenta 

[manage

ment] 

o nativa 

8.  Abundent

a  

 comuna 

9.  Perioada 

de 

colectare 

a datelor 

din teren 

Septembrie 2014 – mai 2015 

10.  Alte 

informații 

privind 

sursele de 

informații 

- 
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Tabelul nr.  35 Date specifice privind specia Dioszeghyana schmidtii din cadrul ROSCI0109 

Lunca Timișului 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1.  Specia Dioszeghyan schmidtii 4032 

2.  Informații 

specifice 

speciei 

Adulții zboară în luna aprilie, iar perioada lor de maxima activitate 

corespunde cu perioada de înflorire a porumbarului -Prunus spinosa- . 

Habitatul și perioada de zbor a speciei se suprapune cu habitatul și 

perioada de zbor a speciei Orthosia cruda cu care poate fi confundata. 

3.  Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

 

4.  Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

In aria sitului, specia are o distribuție legata de prezenta cerului -

Quercus cerris- , nu de cea a arțarului tătăresc -Acer tataricum- , care 

este prezent în proporție mai mare sau mai mica în toate pădurile din 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

sit. în pădurile Giroc, Lighed și Cheveres, parcelele de pădure cu 

Quercus cerris sunt distribuite insular, iar cerul are o pondere relativ 

mica în compoziția acestora. în pădurea Bacova, cerul are o răspândire 

larga și o pondere mare. 

5.  Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o rezident 

6.  Statutul de 

prezenta 

[spațial] 

o izolata 

7.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8.  Abundenta   rara 

9.  Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

aprilie-mai 2015  

10.  Alte informații 

privind sursele 

de informații 

Sursele de informații listate la bibliografie. 

Informații colectate pe parcursul deplasărilor în teren.  

Informații extrase din hărțile arboretelor pentru trunchiurile de pădure 

din aria sitului. 

Informații furnizate de tehnicieni și ingineri silvici din cadrul Ocolului 

Silvic Lunca Timisului. 

 

 

Tabelul nr.  36 Date specifice privind specia Euphydryas maturna din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/ Atribut Descriere 
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1.  Specia Euphydryas maturna 1052 

2.  Informații specifice 

speciei 

Specia populează pădurile deschise cu suficiente margini 

interne sau pădurile pășunate, umede sau mezofile, cu arbori 

tineri de frasin localizați corespunzător cerințelor specie. 

Euphydryas maturna are cerințe exacte de habitat: larvele 

pre-hibernante se dezvolta pe Fraxinus excelsior care creste 

în zone de pădure cu coronament deschis, dar adăpostite și 

umede; adulții necesita specii de plante care oferă nectar -

Freese et al. 2006- .  

3.  Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

In situl ROSCI0109 Lunca Timisului, specia Euphydryas 

maturna nu a fost identificata pe durata studiului de 

inventariere realizat în perioada de zbor a speciei din anul 

2015.  

4.  Distribuția speciei 

[interpretare] 

In aria sitului sunt incluse habitate forestiere umede cu 

Fraxinus excelsior, dar pădurile care le conțin sunt păduri 

înalte și în cea mai mare parte compacte. Acest tip de pădure 

nu se încadrează în cerințele de habitat ale speciei. 

5.  Statutul de prezenta 

[temporal] 
o - 

6.  Statutul de prezenta 

[spațial] 
o - 

7.  Statutul de prezenta 

[management] 
o - 

8.  Abundenta   - 

9.  Perioada de colectare a 

datelor din teren 

aprilie-mai 2015  

10.  Alte informații privind 

sursele de informații 

Sursele de informații listate la bibliografie. 

Informații colectate pe parcursul deplasărilor în teren.  

Informații extrase din hărțile arboretelor pentru trunchiurile 

de pădure din aria sitului. 
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Informații furnizate de tehnicieni și ingineri silvici din cadrul 

Ocolului Silvic Lunca Timisului. 

 

2.3.3.3. Amfibieni 

 

A.  Date generale privind specia Bombina Bombina din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului 

 

Tabelul nr.  37 Date generale privind specia Bombina Bombina din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1188 

2 Denumirea științifică  Bombina bombina 

3 Denumirea populara Izvorașul -buhaiul- de balta cu burta roșie 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Statutul de conservare în conformitate cu IUCN este LC -Least 

Concern- – preocupare minima 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

133 

5 Descrierea speciei  Specia Bombina bombina -Linnaeus 1761- aparține Clasei 

Amphibia, Subclasei Apsidospondyli, Supraordinului Salientia, 

Ordinului Anura, Subordinului Opistocoela, Familiei 

Discoglossidae. Clasa Amphibia face parte din Phylum Chordata, 

Regnul Animalia. Nu se cunosc rase sau subspecii pentru aceasta 

specie, insa formează frecvent hibrizi cu specia Bombina 

variegata în zone în care cele doua specii coexista. 

Perioada de reproducere începe din aprilie, primele ponte fiind 

vizibile inca din aceasta luna, către final. Masculii au o voce 

destul de puternica, vocalizarea nupțială putând fi reprodusa ca 

“hunk, hunk”. Deseori, masculii își răspund unul altuia, formând 

coruri. Amplexul este lombar. Perioada de reproducere durează 2 

– 3 luni. Ouăle sunt dispuse în grămezi mici sau izolate, fixate pe 

plante acvatice sau pe ramuri submerse. O ponta cuprinde intre 80 

– 100 oua, insa aceeași femela poate depune 2-3 ponte pe an. 

Dimensiunea unui ou este de 2 mm -vitelusul- , iar cele doua 

capsule gelatinoase măsoară 7 – 8 mm. Acesta este colorat brun 

închis la polul animal și alb – gălbui la polul vegetativ. 

Larvele eclozează după o săptămână de la depunere, iar 

metamorfoza durează 90 zile. Ochii acestora sunt localizați 

dorsal. Spiraculumul este situat pe linia mediana a corpului, mai 

aproape de partea posterioara. Anusul este localizat median, 

având diametrul mult mai mare decât al spiracumului. Coada, de 

1,5 – 2,5 mai lunga decât înaltă se termina obtuz, având o creasta 

superioara convexa, aproape egala cu creasta infracaudala, și care 

se întinde pe spate pana intre ochi. Gura este triunghiulara, cu un 

cioc cornos alb, mărginit cu negru. Buzele au marginea prevăzută 

cu un singur rând de papile labiale, de fiecare parte a buzei 

inferioare existând cate un intrând bine exprimat. Formula 

dentiției labiale  este 2/3. Cele doua serii superioare ocupa toată 

lățimea și sunt neîntrerupte, iar dintre cele trei serii inferioare, cea 

de-a treia este întreruptă puțin median. Seriile de dinți labial sunt 

triple. Coloritul larvei este dorsal brun – cenușiu, cu doua dungi 

deschise longitudinale în dreptul ochilor. Coloritul ventral este 

alb-cenușiu. Coada este cenușie, cu sau fără pete brune. Tot 

corpul prezintă o reticulație fina neagra, liniile tăindu-se în unghi 

drept. Lungimea larvelor este de 21 – 38 mm, cu 10 mm lungimea 
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6 Perioade critice Perioada critica pentru specie este considerata perioada de 

reproducere și dezvoltare a larvelor. Astfel, începând cu sfârșitul 

lunii aprilie, atât adulții se aduna în bălți temporare, iazuri, lacuri 

sau alte corpuri de apa de dimensiuni reduse în care depun ponta. 

Perioada critica pentru specie se sfârșește o odată cu dezvoltarea 

ultimelor larve, în lunile august-septembrie. 

7 Cerințe de habitat Este o specie diurna și acvatica în perioada activa, care populează 

lacuri, bălți, băltoace permanente sau temporare, din regiunea de 

șes pana în cea deluroasa sau de podiș. Iese frecvent pe uscat pe 

malul apelor. Ajunge pana la limita altitudinala de 400 m, în 

Transilvania. Populează habitatele acvatice chiar de la mijlocul 

lunii martie, retrăgându-se pe uscat pentru hibernare la sfârșitul 

lui septembrie – începutul lui octombrie. Iernează în gropi, galerii 

de rozătoare, pe sub pietre. 

8 Arealul speciei Specia are o răspândire orientala, preferând zonele de șes. 

Trăiește în fosta U.R.S.S., la vest de Volga, intre 470 și 560 

latitudine nordica, lipsind din Crimeea; în sudul Suediei, 

Danemarca, nordul Germaniei, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, 

Romania, Bulgaria, nordul Serbiei, nord – vestul Turciei. 

9 Distribuția în Romania A fost menționată la Timișoara, Baziaș, Plavisevita, Orșova, 

Turnu – Severin, Ada – Kaleh, Calafat, Craiova, Turnu – 

Măgurele, Roșiorii de Vede, Zimnicea, Săbăreni, Călugăreni, 

Comana, București, Cernica, Crivina, Ploiești, Oltina, Bugeac, 

Medgidia, Cernavoda, Tulcea, Mila 23, Periprava, Caraorman, 

Sulina, Focșani, Bârlad, Botoșani, Ciucea, Cluj, Cheile Turzii, 

Dej, Gherla, Șamșud, Deva, Târnăveni, Reghin. 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

135 

10 Populația națională  Cartea Roșie a Vertebratelor din Romania specifica faptul ca 

efectivul național al speciei ar fi de pana la ordinul sutelor de mii 

de exemplare. Aceasta informație nu este foarte precisa și nici de 

actualitate -2005- . Ca stat membru al Uniunii Europene, 

Romania are obligația de a raporta periodic către Comisia 

Europeana starea de conservare a speciilor și habitatelor de 

interes comunitar la nivelul fiecărei bioregiuni. Astfel,  conform 

datelor ultimei raportări -aferente perioadei 2007-2012- , efectivul 

național al speciei este cuprins intre 180.000 și 350.000 indivizi. 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

12 Fotografii 

 

Exemplar Bombina bombina pe teritoriul sitului ROSCI0109 

Lunca Timișului. Poza realizata de Marius Nistorescu. 

 

B. Date specifice privind specia Bombina Bombina din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

 

Tabelul nr.  38 Date specifice privind specia Bombina Bombina din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 
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1.       Specia Denumirea științifică: Bombina bombina Linnaeus, 1761 

Codul EUNIS: 1188 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: 

 II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror 

conservare necesita desemnarea unor arii speciale de 

conservare; 

 IV – Specii animale și vegetale de importanta comunitara care 

necesita protecție stricta 

2.       Informații specifice 

speciei 

Specia Bombina bombina este o specie nativa de amfibian, rezidenta 

în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului ce 

migrează pe distante scurte intre zonele de iernare și zonele de 

reproducere. Specia este răspândită atât în Romania, cat și Ungaria, 

Bulgaria și Serbia, astfel ca se poate afirma ca specia este larg 

răspândită. 
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3.       Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4.       Distribuția speciei 

[interpretare] 

Distribuția speciei nu este uniforma în cadrul ariei protejate, Bombina 

bombina fiind prezenta doar intre stațiile S13 și S22 -corespunzătoare 

sectorul râului cuprins intre localitățile Șag și Grăniceri- , și 

concentrându-se în jurul stațiilor S14 bis– S17 -sectorul Parța - 

Macedonia- . 

In cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului, abundenta 

speciei Bombina bombina a variat intre 0 și 21 indivizi per hectar. Cea 

mai mare abundenta a speciei a fost înregistrată în zona Peciu Nou – 

Cebza – Macedonia – Rudna, unde densitatea a avut în cea mai mare 

parte valori de peste 6 indivizi per hectar. Astfel se poate afirma ca 

este comuna în sectorul din aval de Șag. 

5.       Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6.       Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7.       Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8.       Abundenta  prezenta certa 

9.       Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Perioada de colectare a datelor din teren a fost reprezentata de sfârșitul 

perioadei de activitate a amfibienilor -sfârșitul toamnei- și începutul 

perioadei de activitate a acestora -aprilie - mai- . Astfel, au fost 

realizate doua deplasări în teren în luna octombrie 2014 și mai 2015. 

De asemenea, alte doua deplasări au mai fost realizate, fără a se 

semnala prezenta speciei Bombina bombina în lunile noiembrie 2014 

și martie 2015. 
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10.   Alte informații 

privind sursele de 

informații 

1) Fuhn, I, 1960, Fauna Republicii Populare Române: Amphibia, 

vol. XIV, Editura Academiei Republicii Populare Romane, 

București 

1. Botnariuc N, Tatole V, 2005, Cartea Rosie a Vertebratelor din 

Romania, Academia Romana, Muzeul National de Istorie 

Naturala “Grigore Antipa”, București 

*** http://www.anpm.ro/documents/12220/2025492/112479_Model+ 

Date+ Geospațiale+ SINCRON+%281%29.zip/142eb464-4cdd-4482-

8b0e-79c2bf6e065f -accesat la data 01.05.2015- . 

*** http://www.iucnredlist.org/details/2865/0 

*** http://art17.eionet.europa.eu 

 

2.3.3.4. Ihtiofauna 

 

Tabelul nr.  39 Speciile pesti vizate de proiect care reprezintă obiectul protectei sitului 

ROSCI0109 Lunca Timisului 

 Denumirea științifică 

 Pesti 

1 Cod1130 Aspius aspius 

2 Cod 1159 Zingel zingel 

3 Cod 2555 Gymnocephalus baloni 

4 Cod 1124 Gobio albipinnatus 

5 Cod 1134 Rhodeus sericeus amăruș 

6 Cod 1145 Misgurnus fossilis 

7 Cod 1146 Sabanejewia aurata 

8 Cod1149 Cobitis taenia 

9 Cod1160 Zingel streber 

10 Cod 2511 Gobio kessleri 

11 Cod 1122 Gobio uranoscopus 

 

A. Date generale privind speciile de pesti care reprezintă obiectul protecției sitului 

http://www.anpm.ro/documents/12220/2025492/112479_Model
http://www.iucnredlist.org/details/2865/0
http://art17.eionet.europa.eu/
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ROSCI0109 Lunca Timisului 

 

 

Tabelul nr.  40 Date generale privind specia Aspius Aspius din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1130 

2 Denumirea științifică Aspius aspius 

3 Denumirea populara Avatul 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 
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5 Descrierea speciei Corpul alungit, puțin comprimat lateral, înălțimea maxima 

reprezintă la adulți 23-28% din lungimea corpului fără caudala, 

iar grosimea 40-57% din înălțime. Profilul dorsal al capului urca 

lin, dar imediat în urma capului profilul se înălță brusc, formând 

un fel de cocoașă. Lungimea capului reprezintă 22-27% din cea a 

corpului fără caudala. Ochii, situați în jumătatea anterioara a 

capului, sunt mici, depărtați și privesc lateral și înainte; diametrul 

lor formează 13-17,5% din lungimea capului și 39-54% din 

spațiul interorbitar. Fruntea este aproape plana. Lungimea botului 

reprezintă 25-31% din cea a capului. Gura este mare, terminala și 

oblica în sus, se întinde pana sub partea anterioara sau pana sub 

mijlocul ochiului. Are buze subțiri, continue. Mandibula are o 

proeminenta care se potrivește într-o scobitura a fălcii superioare 

și care ajuta la apucarea pradei, suplinind dinții. 

Solzii sunt subțiri, dar bine fixați, cu striuri evidente; ei acoperă 

istmul în întregime. 

Colorit: Spatele masliniu-inchis, ceva mai jos vânat, flancurile 

argintii, fata ventrala alba. Dorsala și caudala sunt cenușii, 

ventralele și anala incolore sau palid roșietice, pectoralele 

incolore. Buzele sunt albicioase. 

Dimensiuni. Obișnuit atinge 30-40 cm, dimensiunea maxima este 

de 80 cm. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc în martie-aprilie pana în mai -la 6-10°C-. 

Depun icrele pe fund tare, atât în ape curgătoare, cat și în bălți. 

Alevinii măsoară la ecloziune 4-6 mm. 

7 Cerințe de habitat Peste de apa dulce, trăiește în apele curgătoare, vânează în 

apropiere de suprafață, prefera apele repezi. 

8 Arealul speciei Avatul este un peste de apa dulce, care trăiește în apele curgătoare 

dinEuropa Centrala și Europa de Est ajungând pana la Volga. 

Limita de sud arealului de răspândire fiind Dunărea, limita de 

vest Rinul, spre nord ajunge pana în sudul Suediei și Finlandei iar 

limita de est fiind Volga. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_CentralÄƒ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Volga
https://ro.wikipedia.org/wiki/DunÄƒrea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Volga
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9 Distribuția în Romania Specia este răspândită în fluviul Dunărea pe toată lungimea sa și 

în toate bălțile luncii inundabile și ale deltei. Prezenta speciei este 

confirmata in: Complexul Razelm, lacurile litorale Siutghiol, 

Tăbăcărie, Tasaul, Mangalia; rar în părțile îndulcite ale marii, 

Tisa, Someș de la Dej, Crișul Repede de la Oradea, Mureș de la 

Ideciul de Jos, Bega și afluentul sau Beregsau la Săcălaz, canalul 

Subuleasa și balta Heleșteu lângă Timișoara, Timișul din amonte 

de Lugoj, Cerna de la Gura Băile Herculane, Jiul de la Filiași, 

Oltul în Tara Bârsei, Vedea din jud. slatina, Argeșul de la Pitești 

la vărsare; Neajlovul la Comana, în Ialomița de la Dridu pana la 

vărsare, lacul Herăstrău lângă București, lacurile Snagov și 

Căldărușani, în Siret și Prut pe întregul parcurs din tara, în 

Suceava, Moldova, Bistrița moldoveneasca aproape de vărsare. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Aspius aspius 

aspius Linnaeus, 1758 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

Tabelul nr.  41 Date generale privind specia Zingel zingel din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1159 

2 Denumirea științifică Zingel zingel 
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3 Denumirea populara Pietrar 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specie de interes comunitar care necesita o protecție stricta - 

Anexa 4A a O.U.G. 57/2007;  specie de interes comunitar a carei 

prelevare din natura și exploatare fac obiectul masurilor de 

management - Anexa 5A a O.U.G. 57/2007 

5 Descrierea speciei Taxonomie. Inițial, specia Zingel zingel era încadrată ca Aspro 

zingel Linnaeus, 1766. 

Morfologia externa. Corpul alungit, fusiform, aproape circular în 

secțiune; înălțimea maxima reprezintă 13-20% din lungimea 

corpului, iar grosimea 82-100% din înălțime. 

Capul mai îngust decât la specia Aspro streber streber și oval -nu 

triunghiular-; lungimea lui reprezintă 24-30% din lungimea 

corpului, iar diametrul ochiului 4,4-5,9% din lungimea corpului, 

15-21% din cea a capului și 60-86% din spațiul interorbitar. Botul 

mai obuz decât la specia anterioara; lungimea lui reprezintă 9-

12% din cea a corpului și 36-42,5% din cea a capului. 

Solzii mai mici decât la specia Aspro streber streber; pe fata 

ventrala, ei se întind mai anterior decât la A. streber, ajungând 

pana la baza înotătoarelor ventrale. 

Colorit. Spatele și cea mai mare parte a laturilor sunt cafenii-

cenușii; există aceleași dungi ca la specia A. streber, dar foarte 

slab marcate și indistincte. Fata ventrala și abdomenul sunt 

gălbui. Solzii sunt subțiri, dar bine fixați, cu striuri evidente; ei 

acoperă istmul în întregime. 

Dimensiuni. Obișnuit atinge 30-35 cm; dimensiunea maxima 

cunoscuta este de 48 cm. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc în martie și aprilie în plin curent; ouăle sunt 

depuse pe pietre. 

7 Cerințe de habitat Trăiește în Dunăre și râurile mari și relativ adânci, pe fund de 

nisip, pietriș sau argila.. 

Se hrănește cu insecte acvatice -îndeosebi efemeroptere-, 

crustacee, icre și pești mici. 
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8 Arealul speciei Arealul speciei cuprinde Europa Centrala și de Est, bazinele 

fluviilor Dunăre, Dniester și Vardar. Pe teritoriul național specia 

are un areal mediu în comparație cu alte specii de pești; arealul se 

află în ușoara scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se 

poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. 

9 Distribuția în Romania Specia este prezenta de la Baziaș la vărsare, întâmplător și în 

unele bălți, Someșul Mare de la Năsăud, Someșul Mic de la Cluj 

în aval, în Someș mai frecvent la Satu-Mare, Crișul Repede și 

Negru aproape de ieșirea din tara, Crișul Alb de la Inău în aval, 

Mureș de la Târgu-Mureș, Târnava Mare de la Blaj spre vărsare, 

Bega la Timișoara, Timiș aproape de ieșirea din tara, Jiu de la 

Filiași, Olt din Tara Bârsei pana la vărsare, Argeș în Oltenița, 

Siret și Prut pe toată porțiunea lor din tara. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Zingel zingel 

Linnaeus, 1766 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

Tabelul nr.  42 Date generale privind specia Gymnocephalus baloni din cadrul ROSCI0109 

Lunca Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 2555 

2 Denumirea științifică Gymnocephalus baloni 

3 Denumirea populara Ghiborț de rau 
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4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, 

Directiva Habitate -Anexa 4-, Lista Rosie IUCN. 

5 Descrierea speciei Sistematica. Gymnocephalus baloni Holcík & Hensel, 1974 este 

inclusa în Familia Percidae, Ordinul Perciformes, Clasa 

Actinopterygii, Phylum Chordata ale Regnului Animalia. 

Morfologia externa. Este un peste de talie mica, cu o lungime 

medie de 8-12 cm, rar de 20 cm. Corpul este relativ scurt și 

îndesat, moderat comprimat lateral, acoperit cu solzi mici și aspri 

-solzi ctenoizi-. 

Colorit. Spatele este brun-verzui sau verde-cenusiu, părțile 

laterale de asemenea verzui, cu unele nuanțe gălbui, în timp ce 

burta este alb-gălbuie. Pe suprafața corpului, răspândite la 

întâmplare, se disting mai multe pete întunecate. Coloritul 

exemplarelor provenite din apele stătătoare este mai întunecat 

decât al celor din râuri. 

Dimensiuni. Obișnuit atinge 15-20 cm; dimensiunea maxima 

cunoscuta este de 25 cm. 

6 Perioade critice Se reproduce în perioada martie-mai, când migrează din ape 

curgătoare în bălți, o femela depunând circa 600000-800000 de 

icre/kg corp. Ponta nu este păzită. 

7 Cerințe de habitat Este o specie reofila activa noaptea și solitara, teritorialismul fiind 

pronunțat. 

Se hrănește cu animale bentonice -care trăiesc pe fundul apei-, 

insecte, larve de insecte, rame, raci, melci, scoici, ocazional 

consumând și puiet de peste. 

8 Arealul speciei Arealul geografic este limitat la bazinul Dunării, din Bavaria -

Germania- și pana la vărsare. A fost semnalata în Dniepr -din 

Delta pana la Kiev- și Dniestr. 

Pe teritoriul național specia are un areal cunoscut relativ redus. Pe 

acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu un grad de 

vulnerabilitate medie/ridicata. 
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9 Distribuția în Romania În Romania este cunoscut pe cursul Dunării, în aval de Brăila și 

intre Turnu Severin și Moldova Noua. Prezenta speciei a fost 

semnalata și pe Crișuri, Someș, Mureș, Ialomița, Argeș, Olt, 

Vedea, Timiș. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Gymnocephalus 

baloni Holcík & Hensel, 1974 -după Botnariuc și Tatole, 2005- 

 

 

 

Tabelul nr.  43 Date generale privind specia Gobio albipinnatus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1124 

2 Denumirea științifică Gobio albipinnatus 

3 Denumirea populara Porcușorul de șes 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 -prin care Romania 

este parte a Convenției de la Berna-, Directiva Europeana 

92/43/EEC,  lista IUCN a speciilor amenințate. 
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5 Descrierea speciei Sistematica. Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 este inclusa în 

Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii, 

Phylum Chordata ale Regnului Animalia. 

Taxonomie. Exista trei rase ale speciei Gobio albipinnatus: 

albipinnatus în Volga, belingi în Nipru și Nistru și vladykovi în 

Dunăre. Prima rasa se caracterizează prin ochii mai mici și 

depărtați, a doua prin ochii mai mari, capul și botul mai scurte 

decât la vladykovi. 

Morfologia externa. Înălțimea corpului reprezintă 16,2-24% din 

lungimea corpului fara caudala, iar grosimea 80-90% din 

înălțimea. Profilul dorsal convex, înălțimea maxima situata la 

inserția dorsalei. 

Lungimea capului reprezintă 21,6-27,7% din cea a corpului. Botul 

scurt și obtuz, lungimea lui reprezintă 7,6-11% din lungimea 

capului; spațiul postorbitar în general egal cu botul. Ochii mari și 

apropiați privesc mai mult în sus; diametrul lor reprezintă 5,0-

8,2% -in medie 6,1-6,6%- din lungimea corpului și 80-110% din 

spațiul interorbitar. Mustățile, în general, ajung pana la marginea 

posterioara a ochiului; lungimea lor reprezintă 6,7-11,6%. 

Pe solzii fetei superioare sunt cele 5-9 carene epiteliale 

longitudinale foarte evidente, mai ales la adulți, care se observa 

bine îndeosebi pe animalul scos din apa. Pieptul și istmul fara 

solzi -rare exemplare, mai ales cele din Beretau, au solzi-. 

Colorit. Fata superioara e galbuie-cenusie deschis, fata dorsala a 

capului cenușie mai închis, cu pete și dungi mai întunecate. Pe 

laturi 7-8, rar 6 sau pana la 12 pete rotunde, mai mici ca la 

celelalte specii ale genului. Solzii liniei laterali au doua pete negre 

foarte slab pronunțate. Pe spate câteva pete întunecate foarte 

slabe, abia se pot distinge. Fata ventrala alba. Pe radiile dorsalei și 

caudalei cate 2 șiruri de pete negre foarte palide, care în genere 

dispar la animalele conservate. Dimensiuni. Pana la 10 cm fara 

caudala și 12 cm lungime totala. 
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6 Perioade critice Reproducerea are loc în lunile mai și iunie. 

7 Cerințe de habitat Se localizează în locuri cu apa ceva mai adâncă și curent slab -in 

general cu viteza de 28-45 cm/s-. Evita locurile cu apa mai rapida 

sau stătătoare și fund nămolos. Trăiește mai mult solitar, uneori în 

carduri mici. 

Consuma doar fauna de fund, mai ales diatomee, larve mici de 

efeneride și alte animale din nisip etc. 

8 Arealul speciei Porcușorul de șes este răspândit cu precădere în bazinul Dunării 

de la Bratislava și pana la vărsare. Specia Gobio albipinnatus este 

considerata specie nativa în Rusia, respectiv Kazahstan. 

9 Distribuția în Romania În Romania se întâlnește in: Dunărea de la intrarea în tara pana la 

vărsare -inclusiv brațul Borcea și cele trei brațe ale deltei-, intra 

ocazional în unele bălți ale Dunării; s-a semnalat în balta Potelu -

Oltenia-, bălțile Călărași și Galațiului lângă Călărași, apoi Oltina 

și Bugeac -in Dobrogea-; râul Tur -jud. Satu-Mare-, Someș de la 

circa 10 km amonte de Satu-Mare în jos, Crasna de la Acâș, 

Beretau de la Nușfalău în aval, Crișul Repede la Toboliu -jud. 

Oradea-, Crișul Negru de la Tinca și pârâul Teuz, Crișul Alb la 

Chișinău-Cris, Mureș de la Teiuș, frecvent numai de la Radna în 

aval; dintre afluenți numai în Târnava Mare la Blaj -lipsind la 

confluenta Târnavei cu Mureșul-; în Bega de la Balint -jud. 

Timiș- în aval, lipsește în Beregsău și afluenți. în Timiș de la 

barajul Coșteiu, frecvent de la Albina -in raza orașului Timișoara- 

în aval, pârâul Șurgăn la vărsarea în Timiș, în Pogănici de la 

Otvesti -jud. Timiș- pana la vărsarea în Timiș, probabil și în 

Bârzava, în Caras de la Cacoveni pana la ieșirea din tara, 

Berzeasca și Cerna la confluenta cu Dunărea; nesemnalat în Jiu; 

în Olt de la Segarcea, în Vedea de la Smârdioasa, în Argeș de 

lângă București, în Ialomița de la Țăndărei, în Siret pana la 

vărsarea în Dunăre; cu siguranță și în cursul inferior al Prutului. 

10 Populația națională - 
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11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Gobio 

albipinnatus Lukasch, 1933 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  44 Date generale privind specia Rhodeus sericeus amăruș din cadrul ROSCI0109 

Lunca Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1134 

2 Denumirea științifică Rhodeus sericeus amăruș 

3 Denumirea populara Boarță 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, 

Directiva Habitate -Anexa 2-, Legea 462 -Anexa 2-. 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Corpul înalt și puternic comprimat lateral, 

înălțimea maxima formează 31-42% din lungimea corpului fara 

caudala, iar grosimea 34-45% din înălțime. Spinarea înaintea 

dorsalei slab comprimata lateral, fara a forma o carena; spinarea 

în urma dorsalei și abdomenul rotunjite. Profilul dorsal este 

convex, urcând puternic de la vârful botului pana la inserția 

dorsalei; în urma dorsalei profilul coboară puternic. Profilul 

ventral este asemănător celui dorsal. 

Capul comprimat lateral, lungimea sa prezintă 19,5-27% din cea a 

capului. Ochii situați în jumătatea anterioara a capului; diametrul 

lor reprezintă 25-30% din lungimea capului și 56-82% din spațiul 

interorbitar. Fruntea dintre ochi este înalta, dar desita, slab 

convexa; pe mijlocul ei adesea o muchie ascuțită. Lungimea 

botului reprezintă 27-34% din cea a capului. Gura mica, 

subterminala, semilunara; deschiderea ei ajunge pana sub nări, iar 

mandibula se înserează sub jumătatea anterioara a ochiului. Buze 

subțiri, întregi. Premaxilarul ușor protractil. 

Solzii mari, mult mai înalți decât lungi, persistenți. Pieptul și 

istmul acoperite de solzi mai mici. Linia laterala scurta. 

Colorit. Partea dorsala a corpului și capului este cenusie-galbuie, 

uneori bătând în verzui, flancurile albe, fara luciu metalic, dorsala 

și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. în lungul 

jumătății posterioare a corpului și a peduncului caudal o dunga 

verzuie foarte evidenta. 

În faza de reproducere masculul capătă un colorit deosebit de 

frumos: operculul și partea anterioara a jumătății dorsale a 

corpului sunt violete sau albăstrui; pieptul și partea anterioara a 

abdomenului portocalii sau roze; dunga din lungul corpului 

devine verde ca smaraldul, anala rosie. 

Dimensiunile obișnuite ale adulților variază intre 31 și 60 mm 

lungime fara caudala și 38-72 mm lungime totala; talia maxima 

este de 78 mm. 
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6 Perioade critice Reproducerea are loc de la sfârșitul lui aprilie pana în august. 

Reproducerea are loc în porții, fiecare femela depunând icrele de 

multe ori în cursul unui sezon. Numărul icrelor depuse în porție 

este de 8-14; diametrul icrelor este de 2,5-3 mm. Porțiile se 

succed la interval de 10-12 zile. 

7 Cerințe de habitat Trăiește exclusiv în ape dulci, lipsind chiar în cele foarte ușor 

salmastre. Răspândirea sa este legata de prezenta 

lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu întreprinde migrațiuni. 

Se hrănește cu alge filamentoase și unicelulare, resturi de plante 

superioare și detritus; întâmplător ingerează și organisme animale. 

8 Arealul speciei Arealul speciei este cuprins intre estul Franței și Ural, respectiv 

Caucaz, ajungând la sud pana în nordul Asiei Mici. Specia 

Rhodeus sericeus este considerata specie nativa în Estonia, 

Lituania, Rusia și Turcia. 
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9 Distribuția în Romania Specia este prezenta in: Dunăre de la Baziaș pana la vărsare și 

majoritatea bălților luncii inundabile și ale deltei. Lipsește în 

Razelm; abundent în lacul Tăbăcăria, la nord de Constanta, 

probabil și în celelalte lacuri litorale; exista în majoritatea râurilor 

și mai ales în brațele moarte și bălțile din lungul lor -Tisa și Iza la 

Sighet, Tur-; Someșul Mare de la Beclean, Someșul Mic din aval 

de Gherla, Crasna de lângă Carei, Beretau din jud. Harghita, 

Crișul Repede din amonte de Oradea, Crișul Negru din amonte de 

Sudrigi, Crișul Alb din amonte de Sebeș pana la ieșirea din tara, 

apoi afluentul sau Rișculița; canalul colector al Crișurilor și în 

heleșteiele de la Cefa, Mureș, Târnava Mare din amonte de Blaj 

pana la vărsare; Arieș, Strei și ceilalți afluenți ai Mureșului doar 

la vărsare; iazurile de la Zaul de Câmpie, Taga și Tăureni din 

Câmpia Transilvaniei; Bega, Timiș de la Caransebeș în aval, 

pâraiele Beregsău afluentul râului Bega, Șurgăn și Pogănici -

afluenți ai Timișului-, de la izvoare la vărsare; canalul Subuleasa 

și balta Heleșteu lângă Timișoara; Caras de la Carașova, Nera de 

la Bozovici pana la vărsare; Cerna doar la vărsare; Jiu pana la 

vărsare, precum și în cursul inferior al afluenților; Olt din Tara 

Ciucului pana la vărsare, dintre afluenți Cibin, Hârtibaci și în 

bălțile vecine -jud. Sibiu-; Vedea și Teleorman lipsește în cursul 

superior, foarte abundent în cel inferior; Argeș cunoscut doar la 

vărsare; Dâmbovița lângă București, Colentina și afluenții ei de la 

vărsare; frecvent în Neajlov și bălțile lui la Comana, raul Șabăr 

lângă București, heleșteiele de la Nucet -jud. Târgoviște-, toate 

lacurile din București; Ialomița de la Dridu pana la vărsare; 

Călmățui; frecvent în lacurile Snagov și Căldărușani; Siret și Prut 

pe toată porțiunea românească; Suceava, Moldova, Bistrița 

moldoveneasca pana la vărsare; Milcov de la Focșani, Putna de la 

confluenta cu Milcovul pana la vărsare; Bârlad și afluenții sai din 

zona de izvoare pana la vărsare. 

10 Populația națională - 
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11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Rhodeus sericeus 

Pallas, 1776 subsp. amăruș Mrakovcic et al., 1995, Kottelat, 

1997 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  45 Date generale privind specia Misgurnus fossilis din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1145 

2 Denumirea științifică Misgurnus fossilis 

3 Denumirea populara Tiparul 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, 

Directiva Habitate -Anexa 2-, Lista Roșie IUCN, Legea 462. 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Corpul alungit și gros, de înălțime aproape 

uniforma, înălțime maxima reprezintă 11,5-14,3% din lungimea 

corpului -fara caudala-, iar grosimea 61-81% din înălțime. 

Profilul dorsal și cel ventral aproape orizontale. 

Capul gros, slab comprimat lateral, lungimea lui reprezintă 15,8-

18,4% din cea a corpului, lungimea botului 30,6-42,2% din cea a 

capului, diametrul ochiului 11,5-15,4% din lungimea capului și 

54-67% din spațiul interorbitar. Acest spatiu este slab convex. 

Nările mai apropiate de ochi decât de vârful botului, nara 

anterioara tubulara, rotunda, acoperita de un opercul pielos, nara 

posteriara alungita, simpla. Gura inferioara semilunara. Buza 

superioara cărnoasă, continua. Buza inferioara cărnoasă, 

prevăzută cu doua perechi de lobi cărnoși, perechea anterioara -si 

mediana- scurți și groși, perechea posterioara lungi și subțiri, 

având întrutotul aspectul unor mustăți. Pedunculul caudal 

comprimat lateral, îndeosebi în partea posterioara, lungimea sa 

reprezintă 16-22,2%, iar înălțimea minima 7,5-11,1% din 

lungimea corpului. Solzii mici, dar foarte evidenți, imbricați. 

Linia laterala foarte greu vizibila, în schimb, sistemul lateral al 

capului foarte evident. Istmul complet acoperit de solzi, capul fara 

solzi. 

Colorit. Fata dorsala cafenie-inchis, presărată cu pete negricioase 

mărunte, aceasta zona cafenie este mărginită de o dunga 

longitudinala îngustă, aproape neagra, ce se întinde de la coltul 

superior al opercularului pana la caudala, în partea posterioara, 

dunga e întreruptă, constând din pete izolate. în jos de aceasta 

dunga, corpul este cafeniu-deschis, urmează o noua dunga 

negricioasa, foarte lata, continua de la ochi pana la baza caudalei. 
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  Sub aceasta dunga corpul e galben-ruginiu, presărat cu puncte 

cafenii, în lungul acestor zone deschise se întinde o a treia dunga 

negricioasa, îngustă și întreruptă. Capul cafeniu-deschis c u pete 

mici întunecate. Înotătoarele fumurii cu pete întunecate. 

Dimensiuni. Femelele pana la 25 cm, rar 30 cm, masculii mai 

mici. 

6 Perioade critice Perioada de reproducere durează din martie pana în iunie, femela 

depune 100000-150000 boabe de icre, pe vegetația acvatica. 

Icrele sunt lipicioase, aderând la vegetație. Incubația durează 7-8 

zile -la 15°C-, în momentul ecloziunii, alevinul măsoară 5 mm, el 

este prevăzut cu branhii externe 

7 Cerințe de habitat Specie dulcicola de apa stătătoare sau lent curgătoare, răspândită 

în toate bălțile, pana în zona de coline, mai rara în râurile de șes -

începând din zona mrenei, uneori chiar din cea a scobarului-, în 

râuri se localizează în porțiunile mâloase și în brațele laterale. 

Prefera fundul mâlos și vegetația. Având posibilitatea respirației 

aeriene -intestinala- este foarte rezistenta la lipsa de oxigen din 

apa. în caz de secare a bălții rezista mult timp în mal, se înfundă 

în mal și iarna sau în cursul căldurilor. 

Nu întreprinde migrațiuni propriu-zise, primăvara -in faza de 

reproducere- este mult mai mobil decât în restul anului. Când e 

scos brusc din apa, scoate un zgomot. E sensibil la schimbările de 

presiune atmosferica, înaintea furtunilor urca la suprafața apei. 

Hrana consta din detritus organic, vegetație acvatica, viermi, 

crustacee, larve de insecte, moluște. 
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8 Arealul speciei Distribuția nativa a speciei se întinde din Franța și pana la Volga 

inclusiv. Lipsește în Anglia, Peninsula Scandinavica, Grecia, 

Crimeea, Caucaz, fluviul Ural și Asia Centrala, iar în Italia, 

Spania, respectiv Croația a fost introdusa. 

Specie nativa in: Austria, Belarus, Belgia, Bosnia și Herzegovina, 

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia; Finland, Franța, Germania, 

Ungaria; Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, 

Srerbia, Moldova, Montenegro, Olanda, Polonia, Romania, Rusia, 

Slovacia, Slovenia și Ucraina 

Pe teritoriul național specia are o răspândire relativ extinsa. 

9 Distribuția în Romania Specia se întâlnește in: Dunăre de la Baziaș pana la vărsare și în 

absolut toate bălțile și jepsele luncii inundabile și ale deltei, fiind 

mai frecvent în delta; în părțile îndulcite ale complexului lagunar 

Razelm, în lacurile litorale Siutghiol și Tăbăcărie; interiorul tarii 

în aproape toate bălțile, lacurile și iazurile, în porțiunile încete și 

brațele laterale ale râurilor pana aproape de munte; pârâul Petea -

jud. Bihor-, canalul colector al Crișurilor, pârâul Aranca; Bega de 

la Chizatau pana la ieșirea râului din tara, pârâul Ier -afluent al 

Beregsaului-, Timiș rar de la Chizatau în aval; Argeș la Oltenița, 

Neajlov de la izvoare pana la vărsare; Dâmbovița, Colentina, 

Mostistea, Ialomița semnalat numai la confluenta cu Dunărea, 

coturile liniștite ale Sucevei, Somuz de la Fălticeni pana la 

vărsare, pârâul Moara Lupsei -jud. Neamț-, Bârlad și afluentul sau 

Berhaci, Prut. Nesemnalata în bazinul Jiului, în cel al Oltului 

semnalat în bălți și iazuri lângă Brașov, Făgăraș și Sibiu, apoi în 

Hartibaciu la confluenta cu Cibinul -jud. Sibiu-. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 
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12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Misgurnus fossilis 

Berg., 1949 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  46 Date generale privind specia Sabanejewia aurata din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1146 

2 Denumirea științifică Sabanejewia aurata 

3 Denumirea populara Boarță -Zvârlugă aurie- 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, 

Directiva Habitate -Anexa 2-, Legea 462/2001. 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Înălțimea maxima a corpului, care e situata la 

nivelul inserției dorsalei, reprezintă 12,5-17,9% din lungimea 

corpului fara caudala. Înălțimea la nivelul inserției pectoralei este 

mai mica: 11,3-17,2%. Grosimea corpului reprezintă 55-75% din 

înălțimea corpului, corpul este gros la exemplarele din Crisana și 

îndeosebi din sudul Banatului și mai îngust la cele din 

Transilvania și Moldova. 

Colorit. Fundul alb-gălbui, uneori bătând în auriu. Dorsal 10-14 -

rar 8,9, 15 sau 16- pete, acestea sunt mai lungi decât late, 

lungimea lor e mai mare sau egala cu distanta dintre ele. Petele 

laterale în număr de 10-13 -rar 8, 9 sau 14-, forma lor e variata: la 

exemplarele din Banat și îndeosebi din Crisuri ele sunt mai mult 

sau mai putin pătrate, mari și apropiate, la cele din Transilvania, 

îndeosebi din bazinul Mureșului, petele sunt mai mici și mai mult 

sau mai putin rotunjite sau alungite în sens transversal -cele mai 

mici și mai rotunjite pete le are populația din Târnava Mare la 

Blaj-. Exemplarele din râurile Moldovei au petele mari și 

dreptunghiulare, în general alungite în sens longitudinal. Intre 

petele dorsale și cele laterale exista o pigmentație abundenta, 

constând din pete mărunte și neregulate, mai mult sau mai putin 

anastomozate în rețea. 

Dimensiuni. Pana la 90 cm fara caudala. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc din luna mai pana pe la mijlocul verii. 

7 Cerințe de habitat Trăiește în râuri începând de la munte pana la șes, prefera fundul 

de prundiș amestecat cu nisip, dar se întâlnește frecvent și în 

porțiunile nisipoase ale râurilor. Destul de frecvent se întâlnește și 

pe fund argilos, sub malurile verticale, la rădăcinilor salciilor. în 

râurile nisipoase cea mai mare parte a timpului se îngroapă în 

nisip. Lipsește în râurile nămoloase. 
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8 Arealul speciei Este considerata specie nativa in: Romania, Republica Moldova, 

Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia-Herțegovina, 

Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Grecia, Ungaria, Iran, 

Muntenegru, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, 

Uzbekistan 

Pe teritoriul national specia are un areal întins. 
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9 Distribuția în Romania Specia a fost semnalata in: Tisa, Vișeu de la Viseul de Jos pana la 

vărsare, Iza, raul Tur, Somesul Mare pana la Dej, Bistrița 

transilvăneană de la Iad pana la vărsare, Somesul Mic, Căpușul și 

Garbaul, afluenți ai Somesului Mic, Somesul de la Dej pana la 

confluenta cu Lăpușul, în aval de acest punct, exemplarele devin 

intermediare intre subspeciile balcanica și bulgarica, Beretaul -de 

la Nușfalău-, Crisul Repede de la Ciucea, afluentul sau Valea 

Iadului la Remeți, Crisul Negru din amonte de Sudrigi pana 

aproape de ieșirea din tara, Vida -afluent al Crisului Negru de la 

Lunca Sprie pana la vărsare-, Crisul Alb de la Vata de Sus pana la 

Chișineu-Criș, în acest punct exemplare încep sa devina 

tranzitorii spre subspecia bulgarica; cursul superior al Mureșului 

e înlocuit prin subspecia radnensis, forma tipica de balcanica 

apare apare în Mureș la confluenta cu Ariesul și ajunge pana la 

ieșirea Mureșului din tara, Târnava Mare din amonte de 

sighișoara pana la vărsare, Ampoi la Alba-Iulia, Beriu la Orăștie, 

Strei de la Subcetate pana la vărsare, Cerna în amonte de 

Hunedoara, afluenții Mureșului, Bega de la Curtea pana la Balint, 

Valea Rozalia, afluent al râului Bega, la Gladna Romana, Timiș 

de la Armeniș pana jos de Chizatau, în jud. Timișoara în aval 

exista populații intermediare spre subspecia bulgarica, Bârzava în 

amonte de Reșița, Caras de la Carașova, Nera din amonte de 

Bozovici pana la ieșirea din tara, cursul inferior al Minisului -

afluent al Nerei-, Cerna la Orșova și în Bahna la Varciorova, raul 

Toplița la vărsarea în Dunăre, Jiu, Oltul inferior pana la Șiretul 

inferior e înlocuit prin subspecia vallachica și populații 

intermediare, Siret de la intrarea în tara pana la Adjud, Suceava 

de la Fălcău, Moldova de la Vama, Moldovița de la Vatra 

Moldoviței, Bistrița moldoveneasca pana la vărsare, paraiele 

Calul, Iapa, Nechitul, Cuejd și Cracau la confluenta lor cu 

Bistrița, Prut -numai la intrarea râului în tara-. 

10 Populația națională - 
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11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Sabanejewia aurata 

De Filippi, 1863 subsp. balcanica Karaman, 1922 -după 

Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  47 Date generale privind specia Cobitis taenia din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1149 

2 Denumirea științifică Cobitis taenia 

3 Denumirea populara Zvârlugă 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Înălțimea maxima reprezintă 11,6-18,4% din 

lungimea corpului fără caudala, grosimea 55-78% din înălțime. 

Profilele dorsal și ventral aproape orizontale -îndeosebi la 

exemplarele alungite-. 

Lungimea capului reprezintă 16,8-22% din cea a corpului, 

lungimea botului 6,1-8,9% din lungimea corpului și 35-47% din 

cea a capului, iar diametrul ochiului 2,6-4,4 din lungimea 

corpului, 13,2-20% din cea a capului și 83-127% din spațiul 

interorbitar. 

Solzii imbricați, subovali, cu zona focala mica și excentrica. Linia 

laterala scurta, în genere nu depășește pectorala. 

Colorit. Fondul alb-gălbui. Petele dorsale mici, dreptunghiulare, 

sau rotunjite, apropiate, în număr variabil -13-24-. Pigmentația 

laterala a corpului consta din 4 ”zone”: pigmentația intermediara 

superioara -zona I-, cea laterodorsala -zona II-, cea intermediara 

inferioara -zona III- și cea laterala. Cele doua pigmentații 

intermediare constau din punctuații fine și apropiate, adesea 

anastomozate în rețea, cea laterodorsala din pete înguste, alungite 

în sens longitudinal și apropiate, iar pigmentația laterala din pete 

pătrate, dreptunghiulare sau rotunjite, în număr variabil. 

Dimensiuni. Femelele pana la 11,5 cm lungime totala -10 cm fara 

caudala-, masculii pana la 9,3 cm -8 cm fara caudala-. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc din aprilie pana în iunie, atât în apa 

stătătoare, cat și în cea curgătoare, icrele sunt adezive. 

7 Cerințe de habitat Trăiește în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, 

mai rar pietros, cat și în ape stătătoare, evitând insa în general pe 

cele foarte inmalite, în bălți se întâlnește mai ales pe fund tare, 

nisipos sau argilos. Adesea se îngroapă complet în mal sau nisip, 

după hrana umbla mai mult noaptea. Scoasa din apa, emite un 

sunet. Suplinește în oarecare măsură lipsa de oxigen din apa cu 

respirația intestinala, dar în măsură mai mica decât Misgurnus. 

Hrana consta din viermi, larve de insecte, alge. 
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8 Arealul speciei În Europa, zvârlugă este prezenta la nord de Pirinei, Alpi, 

Dinarici și Balcani. Lipsește în Irlanda, Scotia, Norvegia, nordul 

Suediei și cea mai mare parte a Finlandei. 

Pe teritoriul național specia are o răspândire larga. 

9 Distribuția în Romania Specia poate fi întâlnită in: Dunărea de la intrarea în tara la 

vărsare, majoritatea bălților luncii inundabile și unele bălți ale 

deltei, Tur, Somesul Mic, paraiele Nadas și Gadalin, iazurile Zaul 

di Câmpie, Taga, Geaca, Tăureni, Santejude, Mureș, Bega, 

Beregsau, Timiș în amonte de Lugoj pana la vărsarea din tara, Jiu, 

Olt, Hartibaci, Cibin, Oltet, pârâul Tezlui, Vedea, Argeș, 

Colentina, Neajlov precum și în bălțile și iazurile vecine, 

Ialomița, Călmățui, Siret, Prut, Suceava, Somuz, Moldova, 

Bistrița moldoveneasca, Milcov, Bârlad, Buzău și balta Jirlău. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Cobitis taenia 

Linnaeus, 1758 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  48 Date generale privind specia Zingel streber din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1160 

2 Denumirea științifică Zingel streber 

3 Denumirea populara Fusar 
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4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 -prin care Romania 

ratifica convenția de la Berna-, Directiva Europeana 92/43/EEC, 

Natura 2000 și prin Legea 462/2001 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice. 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Corpul alungit, fusiform, înălțimea maxima 

reprezintă 9-15% din lungimea corpului, iar grosimea este în 

generare ceva mai mare decât înălțimea -excepție fac femelele 

umflate de icre-. Profilul dorsal al corpului urca lin, uniform și 

rectiliniu de la vârful botului pana la inserția primei dorsale. 

Profilul ventral aproape plan. 

Capul turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, privit de sus e 

triunghiular. Lungimea sa reprezintă 22-27% din cea a corpului. 

Ochii mici, situați la jumătatea anterioara a capului, 16-23% din 

cea a capului, 77-102% din spațiul interorbitar. Spațiul 

interorbitar aproape plan, foarte ușor scobit. Botul obtuz, lat în 

partea posterioara, îngust în cea anterioara, lungimea sa formează 

8,5-10,7% din cea a corpului și 36-53% din cea a capului. Gura 

inferioara, semilunara, mica, slab protractila, deschiderea ei 

ajunge sub nara anterioara, marginea maxilarului sub nara 

posterioara, iar inserția mandibulei sub marginea anterioara a 

ochiului sau puțin mai anterior. 

Solzii, mici, acoperă corpul în întregime, afara de fata ventrala de 

la jumătatea distantei dintre anus și baza ventralelor spre partea 

anterioara. Solzii se întind și pe fata dorsala a capului, pana la 

nările anterioare, precum și pe aparatul opercular, afara de 

marginea ventrala a acestuia. 

Colorit. Fata superioara a capului și corpului și cea mai mare 

parte a laturilor sunt cenușii-cafenii, bătând puternic în vedere. Pe 

acest fond se afla cinci dungi late negricioase, foarte evidente: 

prima înaintea dorsalei întâi, a doua în urma primei dorsale, a 

treia la mijlocul dorsalei a doua, a patra pe mijlocul și a cincea la 

capătul pedunculului caudal. Fata ventrala alba, înotătoarele 

incolore. 

Dimensiunea maxima cunoscuta: 17,5 cm, obișnuit atinge 14-16 

cm. 
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6 Perioade critice Reproducerea are loc primăvara, de la mijlocul lui martie pana în 

mai. Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. Boabele de icre 

sunt mari. în faza de reproducere, femelele devin diforme, corpul 

lor dilatându-se foarte mult. 

7 Cerințe de habitat Trăiește în Dunăre și râurile de deal și șes, exclusiv în locurile cu 

curent, pe fund de pietriș, nisip sau argila, adesea se îngroapă 

parțial în nisip. Nu se grupează în carduri. Sta liniștit pe fundul 

apei, totdeauna cu capul în amonte, când e deranjat, fuge o 

distanta scurta și se oprește. Se întâlnește atât în apa mica -35-40 

cm adâncime-, cat și în adâncul Dunării. Nu întreprinde 

migrațiuni periodice. 

Se hrănește cu insecte acvatice, amfipode, viermi, ocazional icre 

și puiet de pești. 

8 Arealul speciei Arealul speciei cuprinde Europa Centrala și de Est, bazinele 

fluviilor Dunăre, Dniester și Vardar. Zingel streber este 

considerata specie nativa în Romania, Austria, Bosnia și 

Herțegovina, Croația, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Serbia, 

Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Slovenia și Muntenegru 

Pe teritoriul național specia are un areal mediu în comparație cu 

alte specii de pești; arealul se afla în ușoara scădere în ultimii zeci 

de ani.. 

9 Distribuția în Romania Specia poate fi întâlnită in: Dunăre relativ frecvent de la Baziaș la 

Brăila, rar în delta, în bălți nu ajunge niciodată, Tisa, Vișeu, Tur, 

Someșul Mic, probabil Someșul Mare, Crișul Repede, Crișul 

Negru, Mureș, Târnava Mare, Bega, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, 

Motru, Olt, Cibin, Argeș, Siret, Prut, Moldova, Bistrița 

moldoveneasca, probabil și în alte râuri. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 
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12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Zingel streber 

Siebold, 1863 -după Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  49 Date generale privind specia Gobio kessleri din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 2511 

2 Denumirea științifică Gobio kessleri 

3 Denumirea populara Porcușorul de nisip 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, 

Directiva Habitate -Anexa 2-, Lista Rosie IUCN, Legea 462 -

Anexa 2-. 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Corpul mai alungit decât la subspecia 

kessleri Dybowski, 1862, înălțimea maxima reprezentând 14,3-

18,5% din lungimea fara caudala, înălțimea minima este, din 

contra, mai mare decât la subspecia amintita, reprezentând 6,3-

7,8% din lungimea corpului și 37-50% din înălțimea maxima. Din 

cauza acestor deosebiri, profilul dorsal al corpului este mult mai 

putin convex decât la subspecia kessleri Dybowski, 1862. 

Lungimea pedunculului caudal reprezintă 20-25%, lungimea 

pectoralelor 18-23%, mustățile 7,5-12%, lungimea capului 23-

26,7%, cea a botului 8,5-11,4% din lungimea corpului. 

Pectoralele nu ating niciodată inserția ventralelor. 

Ochiul este doar cu putin mai mic decât spațiul interorbitar, 

uneori egal sau chiar mai mare decât acest spatiu, diametrul 

ochiului reprezintă 5,4-6,9% din lungimea corpului și 80-107% 

din spațiul interorbitar, acest spațiu reprezintă 5,5-7,5% din 

lungimea corpului.  

Colorit. Fata superioara a corpului e cenușie-verzuie sau gălbuie, 

cea a capului cenușie cu pete și dungi mai întunecate. 

Dimensiunea atingând 8 cm, fără caudala. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc în luna iunie. Dimorfismul sexual este slab 

marcat, erupție de tuberculi nupțiali nu s-au semnalat. 
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7 Cerințe de habitat Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioara a 

zonei scobarului pana în zona crapului, în unele râuri  mici de 

șesuri trăiește în zona cleanului. Prezenta speciei este legata de o 

viteza a apei de 45-65%, rar pana la 90 cm/s, aceasta viteza este 

caracteristica râurilor de câmpie, anume porțiunilor lor puțin 

adânci, cu fundul nisipos. în aceste porțiuni specia este foarte 

abundenta, trăind în carduri mari, de câteva sute de exemplare, 

indivizii izolați sunt mult mai mari. Puietul formează carduri 

mari, care stau în apa mai înceată. Spre cursul superior al râurilor, 

aceasta viteza, aceasta viteza se întâlnește în porțiuni unde râul 

este relativ mai adânc și mai lent, în aceste porțiuni specia este 

mai rara și se întâlnesc aproape numai adulți. 

8 Arealul speciei Porcușorul de nisip este răspândit cu precădere în bazinul Dunării, 

respectiv al Vistulei -Polonia-, iar în partea de est arealul speciei 

ajunge pana în Republica Moldova, respectiv Ucraina -Nistru-. 

Este considerata specie nativa în următoarele tari: Romania, 

Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria, 

Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Austria, Slovenia, 

Slovacia, Republica Ceha și Polonia. 

Pe teritoriul național specia are un areal relativ întins; arealul se 

afla în ușoara scădere în ultimii zeci de ani. 

9 Distribuția în Romania Specia poate fi întâlnită in: Crișul Negru din amonte de Tinca, 

Crișul Alb de la Ineu în aval, râul Bega de la Balint pana la 

Timișoara, Timiș de la Caransebeș pana la ieșirea din tara -in 

cantități mai mari de la Lugoj pana la Șag-, apoi la Peciul Nou, 

Pogăniș de la Otvesti pana la vărsarea în Timiș, probabil în cursul 

inferior al Bârzavei, Carasul la Cacoveni, Nera de la Bozovici 

pana la Slatina și Minisul, afluent al Nerei la Bozovici. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 
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12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Gobio kessleri 

Dybowski, 1862 subspecia banaticus Bănărescu, 1953 -după 

Bănărescu, 1964- 

 

 

 

Tabelul nr.  50 Date generale privind specia Gobio uranoscopus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1122 

2 Denumirea științifică Gobio uranoscopus 

3 Denumirea populara Porcușorul de vad 

4 Statutul de conservare în 

Romania 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 
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5 Descrierea speciei Morfologia externa. Corpul alungit, gros, cilindric, necomprimat 

lateral, înălțimea maxima reprezintă 14,2-20,8% din lungimea 

corpului fără caudala. Grosimea puțin mai mica decât înălțimea. 

Profilul dorsal slab convex, cel ventral orizontal. 

Lungimea capului reprezintă 24-28,4%, lungimea botului 10-

13,5% din lungimea corpului, iar diametrul ochiului 3,5-6,1 din 

lungimea corpului și 51,5-89% din spațiul interorbitar. Botul 

ascuțit, aproape totdeauna mai lung decât spațiul postorbitar. 

Ochii privesc mai mult în sus. Gura se prezintă ca la celelalte 

specii ale genului, la îmbinarea celor doua buze exista de fiecare 

parte cate o prelungire posterioara, paralela cu mustățile, mult mai 

dezvoltate decât la celelalte specii ale genului. Lungimea 

mustăților reprezintă 9,1-16,4% din cea a corpului în 

Transilvania, Banat și Muntenia, 13-13,7% în afluenții Șiretului. 

Colorit. Fata dorsala e cenușie-verzuie sau bruna bătând în roșcat, 

solzii spatelui cu margine neagra. în urma dorsalei 2-3 pete 

negricioase mari, foarte evidente, care dau un aspect brăzdat. Pe 

laturile corpului 7-10 pete mari rotunde, rar alungite. Fata 

ventrala alba-gălbuie. La baza înotătoarei caudale doua pete albe 

foarte evidente. Pe solzii liniei laterale doua pete mici negre, slab 

pronunțate. Pe radiile înotătoarelor dorsala și caudala -rar și a 

altor înotătoare- se afla doua rânduri de pete negre, mai slabe ca 

la Romanogobio gobio, dar mai puternice ca la celelalte doua 

specii. 

Dimensiuni. Pana la 10,5 cm fără caudala -12,3 cm lungimea 

totala-. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc în mai-iunie, icrele sunt depuse pe pietre. 
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7 Cerințe de habitat Trăiește în râuri de munte și deal, localizându-se la vaduri și în 

repezișuri, unde apa are o viteza de 70-115 cm/s, iar fundul e 

bolovănos. Uneori ajunge și la șes, dar numai în repezișuri. 

Puietul sta în apa mai înceată, uneori pe fund nisipos. Desi în 

anumite repezișuri se întâlnesc multi indivizi, nu formează 

niciodată adevărate carduri. 

8 Arealul speciei Specia este răspândită în zonele de deal și de munte din regiunea 

răsăriteană a bazinului Dunării, din Austria și Slovacia pana în 

Bulgaria. Este întâlnită în porțiunea de munte și de deal a tuturor 

râurilor mai mari care izvorăsc la munte. Porcușorul de vad a fost 

găsit în Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, 

Croația, Republica Ceha, Ungaria, Macedonia, fosta Republica 

Iugoslava, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, 

Slovenia, Ucraina. 

Pe teritoriul național specia are un areal relativ restrâns; arealul se 

afla în ușoara scădere în ultimii zeci de ani. 

9 Distribuția în Romania Specia poate fi întâlnită in: porțiunea de munte și deal a tuturor 

râurilor mai mari care izvorăsc la munte, dar și în râurile Bega și 

Timiș. 

10 Populația națională - 

11 Calitatea datelor privind 

populația națională 

- 

12 Fotografii 

 

Aspect privind morfologia externa a speciei Gobio uranoscopus 

Agassiz, 1828 subspecia friči Vladykov, 1925 -după Bănărescu, 

1964- 
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B. Date specifice privind speciile de pesti care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

 

 

Tabelul nr.  51 Date specifice privind specia Aspius Aspius din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Aspius aspius Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1130 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 
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2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește atât în Dunăre și râurile de șes pana în zona colinara, cat și în 

bălți mari și lacuri dulci sau salmastre, mai rar în părțile îndulcite ale 

marii. O buna parte din exemplarele din Dunăre intra pentru 

reproducere în bălți și se retrag la scăderea apelor; altele rămân în 

Dunăre, iar altele sunt sedentare în bălți. în râuri urca sus în timpul 

reproducerii. 

Reproducerea are loc în martie-aprilie pana în mai -la 6-10°C-. Depun 

icrele pe fund tare, atât în ape curgătoare, cat și în bălți. Alevinii 

măsoară la ecloziune 4-6 mm. Masculii ating maturitatea sexuala -in 

Balta Brăilei- la 4 veri, iar femelele parte la 4, parte la 5 veri. 

Puii se hrănesc la început cu plancton; puii mai mari și adulții se 

hrănesc aproape exclusiv cu pești, în primul rând cu obleți. Este un 

răpitor de zi, care înoată activ după hrana, de aceea e mai degrabă 

considerat dăunător. 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 
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7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

 

Tabelul nr.  52 Date specifice privind specia Zingel zingel din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Zingel zingel 

Codul EUNIS: 1159 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, Directiva 

Habitate -Anexa 5-, Lista Roșie IUCN, Legea 462/2001 -Anexa 3A și 

4A- privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice 

2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în Dunăre și în râurile mari și relativ adânci, pe fund de nisip, 

pietriș sau argila. în bălțile Dunării ajunge rar. 

Corpul alungit, fusiform, aproape circular în secțiune; înălțimea 

maxima reprezintă 13 - 20% din lungimea corpului, iar grosimea 82 - 

100% din înălțime. Pedunculul caudal gros și slab comprimat lateral în 

partea posterioara, ovoid în secțiune. Lungimea sa reprezintă 25 - 30% 

din lungimea corpului, iar înălțimea minima 4,9 - 6,3%; aceasta 

înălțime depășește simțitor grosimea pedunculului, măsurată la nivelul 

înălțimii minime. Spatele și cea mai mare parte a laturilor sunt cafenii-

cenusii; exista 5 dungi late negricioase, foarte evidente. Fata ventrala 

și abdomenul sunt gălbui. Poate atinge 48 cm lungime totala 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

izolata 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta - 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

Tabelul nr.  53 Date specifice privind specia Gymnocephalus baloni din cadrul ROSCI0109 

Lunca Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Gymnocephalus baloni 

Codul EUNIS: 2555 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, Directiva 

Habitate -Anexa 4-, Lista Roșie IUCN, Legea 462 -Anexa 2 și 3A- 

2. Informații specifice 

speciei 

Corpul este moderat comprimat lateral. Istmul este acoperit cu solzi. 

Variabilitatea este destul de pronunțată în ceea ce privește lățimea 

corpului și dispoziția petelor întunecate la culoare. La aceasta specie 

dimorfismul sexual este slab pronunțat, masculii sunt mai înguști decât 

femelele. Trăiește în fluvii și râuri de șes. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

 

 

 

 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

izolata 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta - 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

 

 

Tabelul nr.  54 Date specifice privind specia Gobio albipinnatus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 
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1. Specia Denumirea științifică: Gobio albipinnatus 

Codul EUNIS: 1124 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare. 

2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în Dunăre și în cursul inferior al râurilor de șes cu substrat de 

nisip fin sau argila. Prefera locuri cu apa ceva mai adâncă și curent 

slab. Evita sectoarele cu apa mai rapida sau stătătoare și fund mâlos. 

Talia mica pana la mijlocie. Lungimea totala maxima pana la 12 cm. 

Spinarea și abdomenul rotunjite. Capul mai mult sau mai puțin 

comprimat lateral. Buzele subțiri, nepapiloase. O pereche de mustăți. 

Solzi persistenți. Fata dorsala a corpului, pana la inserția dorsalei, 

complet acoperita cu solzi. Solzii de pe baza analei nu sunt lățiți. 

Spinii branhiali scurți și distanțați. Dinții faringieni dispuși pe doua 

rânduri, încârligați la vârf și nezimţaţi. 7 excepțional 8 radii divizate în 

dorsala. Ochii mari, aproape egali cu spațiul interorbitar. Corpul 

relativ înalt și comprimat lateral; pedunculul caudal mai înalt decât 

gros. 4 solzi intre linia laterala și ventrale. Fata superioara este 

gălbuie- cenușie deschis, fata dorsala a capului cenușie închis, cu pete 

și dungi mai întunecate. Pe laturi 7-8, rar 6 sau pana la 12 pete 

rotunde. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

 

Tabelul nr.  55 Date specifice privind specia Rhodeus sericeus amăruș din cadrul ROSCI0109 

Lunca Timisului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Rhodeus sericeus Pallas, 1776 subsp. amăruș 

Codul EUNIS: 1134 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 
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2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește exclusiv în ape dulci. Prefera apele stătătoare sau încete, de 

aceea în râuri se întâlnește mai ales în brațele laterale, dar este destul 

de frecvent și în plin curent, pana aproape de zona montana a râurilor. 

Corpul înalt și puternic comprimat lateral, înălțimea maxima formează 

31-42% din lungimea corpului fara caudala, iar grosimea 34-45% din 

înălțime. Spinarea înaintea dorsalei este slab comprimata lateral; 

spinarea în urma dorsalei și abdomenului sunt rotunjite. Profilul dorsal 

este convex, urcând puternic de la vârful botului pana la inserția 

dorsalei; în urma dorsalei profilul coboară puternic. Profilul ventral 

este asemănător celui dorsal. Capul este comprimat lateral, lungimea 

sa reprezintă 19,5 - 27% din cea a capului. Ochii sunt situați în 

jumătatea anterioara a capului; diametrul lor reprezintă 25 - 30% din 

lungimea capului și 56 - 82% din spațiul interorbitar. Gura este mica, 

sub terminală, semilunara; deschiderea ajunge pana sub nări, iar 

mandibula se înserează sub jumătatea anterioara a ochiului. Buzele 

sunt subțiri, întregi. Pedunculul este scund și comprimat lateral. 

Dorsala se înserează la egala distanta de vârful botului și baza 

caudalei. Marginea dorsalei este ușor convexa. Pectoralele sunt scurte 

și rotunjite la vârf. Inserția ventralelor este situata sub cea a dorsalei 

sau puțin înaintea acesteia. Anala se înserează sub mijlocul dorsalei. 

Marginea ei este foarte ușor concava. Solzii mari, mult mai înalți decât 

lungi, persistenți. Pieptul și istmul sunt acoperite de solzi mai mici. 

Linia laterala este scurta. Partea dorsala a corpului și capului este 

cenușie- gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu 

metalic, dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. în 

lungul jumătății posterioare a corpului și a pedunculului caudal exista 

o dunga verzuie foarte evidenta. 

Dimensiunile obișnuite ale adulților variază intre 31 și 60 mm lungime 

fara caudala și 38 - 72 mm lungime totala, talia maxima fiind de 78 

mm. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

Tabelul nr.  56 Date specifice privind specia Misgurnus fossilis din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Misgurnus fossilis 

Codul EUNIS: 1145 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 
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2. Informații specifice 

speciei 

Corpul alungit și gros, de înălțime aproape uniforma; înălțimea 

maxima reprezintă 11,5 - 14,3% din lungimea corpului -fără caudala-, 

iar grosimea 61 - 81% din înălțime. Profilul dorsal și cel ventral 

aproape orizontale. Capul gros, slab comprimat lateral, lungimea lui 

reprezintă 15,8 - 18,4% din cea a corpului. Spațiul interorbitar este 

slab convex. Nările sunt mai apropiate de ochi decât de vârful botului. 

Dintre cele trei perechi de mustăți propriu-zise, perechea a 3-a este cea 

mai lunga. Pedunculul caudal este comprimat lateral, îndeosebi în 

partea posterioara. Marginile superioara și inferioara ale pedunculului 

caudal sunt îngustate și formează cate o carena adipoasa. Inserția 

dorsalei și cea a ventralelor sunt situate la același nivel. Solzii sunt 

mici, dar foarte evidenți, imbricați. Linia laterala este foarte greu 

vizibila. Fata dorsala este cafenie- închis, presărată cu pete negricioase 

mărunte; aceasta zona cafenie este mărginită de o dunga longitudinala 

îngustă, aproape neagra, ce se întinde din coltul superior al operculului 

pana la caudala; în partea posterioara dunga este întreruptă, constând 

din pete izolate. în jos de aceasta dunga, corpul este cafeniu-deschis; 

urmează o noua dunga negricioasa, foarte lata, continua de la ochi 

pana la baza caudalei. Sub aceasta dunga corpul este galben-ruginiu, 

presărat cu puncte cafenii; în lungul acestei zone deschise se întinde o 

a 3-a dunga negricioasa, îngustă și întreruptă. Capul este cafeniu 

deschis cu pete mici întunecate. Înotătoarele sunt fumurii cu pete 

întunecate. Femelele ajung pana la 25 – 30 cm lungime, masculii sunt 

mai mici. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

izolata 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 
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Tabelul nr.  57 Date specifice privind specia Sabanejewia aurata din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Sabanejewia aurata 

Codul EUNIS: 1146 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în ape dulci curgătoare din zona montana pana la șes. Prefera 

substratul de pietriș cu nisip dar se întâlnește și în porțiunile exclusiv 

nisipoase. 

Corpul de înălțime variabila, moderat comprimat lateral; 5 - 20 de pete 

dorsale, 5 - 17 laterale; mărimea și talia petelor laterale este foarte 

variabila; septul din lungul musculaturii laterale nu este vizibil prin 

transparenta tegumentului, sau slab vizibil, dar niciodată nu apare ca o 

dunga longitudinala neagra și niciodată petele laterale nu se contopesc 

cu acest sept. La baza caudalei o pata dorsala și alta ventrala, mici; 

pata dorsala este verticala. Exista o creasta adipoasa dorsala, uneori și 

una ventrala. Fondul este alb-gălbui, uneori bătând în auriu. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 
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9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

Tabelul nr.  58 Date specifice privind specia Cobitis taenia din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1149 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare. 
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2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar 

pietros, cat și în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu mult 

mal; în bălți se întâlnește mai ales pe fund tare, nisipos sau argilos. 

Înălțimea maxima reprezintă 11,6 - 18,4% din lungimea corpului fără 

caudala, grosimea 55 - 78% din înălțime. Profilele dorsal și ventral 

aproape orizontale. Spinul suborbitar este situat înaintea și sub 

jumătatea anterioara a ochiului, cele doua ramuri ale spinului moderat 

divergente, ramura scurta are cam jumătatea lungimii ramurii lungi. 

Pedunculul caudal are în partea sa posterioara, o carena dorsala și una 

ventrala, ultima mai dezvoltata. Inserția ventralei este situata putin în 

urma celei a dorsalei. Caudala trunchiata sau ușor scobita, pectoralele 

și ventralele rotunjite. La femele radia a treia a pectoralei este mai 

lunga; la masculi radia a doua, care este îngroșată, iar la baza primei 

radii exista solzul lui Canestrini. Solzii sunt imbricați, subovali, cu 

zona focala mica și excentrica. Corpul este comprimat lateral. Fondul 

este alb-gălbui. Petele dorsale mici, dreptunghiulare sau rotunjite, 

apropiate, în număr variabil -13 - 24-. Pigmentația laterala a corpului 

consta din 4 zone. Capul are pete mărunte și o dunga oblica, de la 

ceafa pana la gura. 

Femelele pot atinge 11,5 cm lungime totala iar masculii 9,3 cm. 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

 

Tabelul nr.  59 Date specifice privind specia Zingel streber din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Zingel streber 

Codul EUNIS: 1160 

Specia este protejata prin: Convenția de la Berna -Anexa 3-, Directiva 

Habitate -Anexa 5-, Lista Rosie IUCN, Legea 462/2001 -Anexa 3A și 

4A- privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice 
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2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în Dunăre și râurile de deal și șes, exclusiv în locurile cu 

curent, pe fund de pietriș, nisip sau argila. 

Corpul alungit, fusiform; înălțimea maxima reprezintă 9 - 15% din 

lungimea corpului, iar grosimea este în general ceva mai mare decât 

înălțimea. Profilul dorsal al corpului urca lin, uniform și rectiliniu de 

la vârful botului pana la inserția primei dorsale. Profilul ventral este 

aproape plan. Capul este turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, 

privit de sus este triunghiular. Lungimea sa reprezintă 22 - 27% din 

cea a corpului. Ochii mici, situați în jumătatea anterioara a capului, 

privesc în sus. Spațiul interorbitar aproape plan, foarte ușor scobit. 

Botul este obtuz, lat în partea posterioara, îngust în cea anterioara. 

Gura este inferioara, semilunara, mica, slab protractila; deschiderea ei 

ajunge sub nara anterioara, marginea maxilarului sub nara posterioara, 

iar inserția mandibulei sub marginea anterioara a ochiului sau putin 

anterior. Pedunculul caudal lung, subțire, rotund în secțiune; lungimea 

sa reprezintă 29 - 36% din cea a corpului, iar înălțimea minima 2,8 - 

6,7. Anala se înserează puțin înaintea dorsalei a doua. Anusul este 

situat la mica distanta înaintea analei. Linia laterala este completa, 

perfect rectilinie. Fata superioara a capului și corpului și cea mai mare 

parte a laturilor sunt cenușii-cafenii, bătând în verde. Pe acest fond se 

afla 5 dungi late negricioase, foarte evidente. Fata ventrala este alba, 

înotătoarele incolore. Poate atinge 18 cm lungime totala 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia nu a fost regăsită în cadrul activităților de inventariere în teren. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

izolata 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 
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8. Abundenta - 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

 

Tabelul nr.  60 Date specifice privind specia Gobio kessleri din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Gobio kesslerii Dybowski, 1862 

Codul EUNIS: 2511 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioara a zonei 

scobarului pana în zona crapului; în unele râuri mici de șes trăiește în 

zona cleanului. Prezenta speciei este legata de o viteza a apei de 45 - 

65, rar pana la 90 cm/s; aceasta viteza este caracteristica râurilor de 

câmpie, și anume porțiunilor lor puțin adânci, cu substrat nisipos. 

Corpul scund și gros sau relativ înalt și slab comprimat lateral. 

Pedunculul caudal gros și cilindric, grosimea sa în general mai mare 

decât înălțimea minima. Ochii de mărime foarte variabila, în general 

apreciabil mai mici decât spațiul interorbitar. Solzii laterali totdeauna 

simțitor mai înalți decât lungi. Mustățile de lungime variabila. Pieptul 

și istmul nu au solzi. Solzii spatelui sunt prevăzuți cu striuri epiteliale 

în relief. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 
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4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de râu din cadrul ROSCI0109 Lunca Timișului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pești ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

 

 

Tabelul nr.  61 Date specifice privind specia Gobio uranoscopus din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1. Specia Denumirea științifică: Gobio uranoscopus Agassiz, 1828 

Codul EUNIS: 1122 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 
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2. Informații specifice 

speciei 

Trăiește în râuri de munte și deal, localizându-se în zona vadurilor și 

repezișurilor, unde apa are o viteza de 70 - 115 cm/s iar substratul este 

predominant bolovănos. Exista cazuri în care aceasta specie ajunge și 

spre zonele de șes ale unor râuri, dar poate fi găsit doar în sectoarele 

cu repezișuri. 

Corpul și pedunculul caudal groase și cilindrice. Mustățile lungi 

depășesc preopercularul; la îmbinarea celor doua buze exista cate o 

prelungire posterioara destul de puternica, ce se aseamănă cu o a doua 

pereche de mustăți. Anusul este mai apropiat de înotătoarea anala 

decât de înotătoarele ventrale. Pieptul și istmul sunt complet acoperite 

de solzi. Coloritul în general este întunecat. Fata dorsala este cenușie-

verzuie sau bruna bătând în roșcat, cu solzii de pe spate având o 

margine neagra. în spatele dorsalei exista 2 - 3 pete negricioase mari 

care dau un aspect brăzdat. Pe laturile corpului exista 7 - 10 pete mari 

rotunde, uneori alungite. Fata ventrala este alba - gălbuie. Ajunge la o 

lungime maxima fara caudala de 10,5 cm, iar cu caudala de 12,3 cm. 

Pedunculul caudal gros și cilindric, grosimea sa -măsurată în partea 

anterioara, la marginea posterioara a analei- depășește înălțimea. 
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3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Suprafața adecvata a habitatului speciei în aria naturala protejata a fost 

considerata sectorul de rau din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului 

care întrunește condițiile ecologice pentru specie -confirmate prin 

prezenta speciei în urma investigațiilor în teren-. 

5. Statutul de prezenta 

[temporal] 

rezidenta 

6. Statutul de prezenta 

[spațial] 

larg răspândită 

7. Statutul de prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta prezenta certa 
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9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Eșantionajul pentru studiul ihtiofaunei s-a realizat în cadrul a patru 

deplasări în teren -15-19 octombrie 2014, 11-17 noiembrie 2014, 05-

09 martie 2015 și 04-08 mai 2015. 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Fauna Republicii populare Române: Pisces-Osteichthyes -pesti ganoizi 

și osoși-, vol. XIII -Bănărescu, 1964-. 

2.3.3.5. Avifauna 

 

Tabelul nr.  62 Speciile de pasari vizate de proiect care reprezinta obiectul protectiei sitului 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

 

Denumirea științifică 

Folosește aria  

protejata 

pentru: 

hrana, iernat 

sau în alte 

situații 

1 A021 Botaurus stellaris Cuibărit 

2 A122 Crex crex Cuibărit 

3 A082 Circus cyaneus Pasaj 

4 A084 Circus pygargus Pasaj 

5 A081 Circus aeroginosus Pasaj 

6 A031 Ciconia ciconia Cuibărit 

7 A238 Dendrocopus medius Rezidenta 

8 A236 Dryocopus martius Rezidenta 

9 A027 Egretta alba Cuibărit 

10 A026 Egretta garzetta Cuibărit 

11 A022 Ixobrychus minutus Cuibărit 

12 A338 Lanius collurio Cuibărit 
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13 A023 Nycticorax nycticorax Cuibărit 

14 A393 Phalacrocorax pygmeus Cuibărit 

15 A229 Alcedo athis Cuibărit 

16 A097 Falco vespertinus Pasaj 

17 A339 Lanius minor Cuibărit 

 

 

A. Date generale privind speciile de păsări care reprezintă obiectul protecției sitului 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

 

Tabelul nr.  63 Date generale privind specia Botaurus stellaris din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A021 

2 Denumire 

științifică 

Botaurus stellaris 

3 Denumire 

populara 

Buhaiul de balta 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Buhaiul de balta are penajul brun-gălbui în partea superioara, cu pete 

aurii pestrițe şi dungi negre. Pe aripi, remigele primare sunt roșu-

portocaliu. Coada este similara. Ambele prezintă dungi şi pete de 

culoare neagra. Unele pene alungite situate de pe partea din spate a 

gatului şi de pe umeri se pot ridica atunci când este necesar. Pieptul 

şi burta sunt mai deschise, cu dungi negre verticale. Pieptul, burta şi 

flancurile au dungi brune-roșiatice puternice. Gatul are o culoare 

deschisa brun-gălbuie. La nivelul capului, creștetul şi ceafa sunt 

negre şi putem vedea o mustață negricioasa pornind de la baza 

ciocului şi extinzându-se pana la părțile laterale ale capului. 

Culoarea lorumului variază în funcție de sezon. Ciocul lung şi 
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

ascuțit este de culoare verde-gălbui. Ochii sunt de culoare galbena 

sau portocaliu-roșiatici. Picioarele şi labele sunt verzui. Ambele sexe 

sunt similare. Tinerii sunt asemănători cu adulții, cu creștetul şi 

mustața brun dungate, mantaua şi gulerul mai puțin marcate şi 

tectrice mai deschise la culoare. La nivelul capului, creștetul şi ceafa 

sunt negre şi putem vedea o mustață negricioasa pornind de la baza 

ciocului şi extinzându-se pana la părțile laterale ale capului. 

Culoarea lorumului variază în funcție de sezon. Ciocul lung şi 

ascuțit este de culoare verde-gălbui. Ochii sunt de culoare galbena 

sau portocaliu-roșiatici. Picioarele şi labele sunt verzui. Ambele sexe 

sunt similare. Tinerii sunt asemănători cu adulții, cu creștetul şi 

mustața brun dungate, mantaua şi gulerul mai puțin marcate şi 

tectrice mai deschise la culoare. 

http://www.oiseaux-birds.com/card-eurasian-bittern.html 

Specia se împerechează din martie pana în iunie în Eurasia şi în 

sezonul ploios din septembrie pana în ianuarie în Africa de Sud.  

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Botaurus stellaris. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice Pe toată perioada anului. 

7 Cerințe de habitat Aceasta arata o preferință puternica pentru mlaștini liniștite de 

câmpie joasa în apropierea lacurilor şi râurilor -la mai putin de 200 

m deasupra nivelului marii-  cu stufăriș extins dens tânăr de 

Phragmites spp. -de ex., cu 1- 3 ani noi în creștere- , dar care inca 

menține unele tulpini vechi sau moarte care sunt cufundate, dar nu 

foarte adânc -mai puțin de 30 cm adâncime- , au puține fluctuații ale 

nivelului de apa, au aciditate scăzută şi sunt înconjurate de zone 

deschise de apa mai adâncă, menținută în partea mai uscata a 

sezonului de împerechere. Adulții care se împerechează sunt mai 

atrași de stufărișul nefragmentat de peste 20 ha ca zona, desi sit-uri 

mai mici cu rețelele de cai navigabile delimitate de stufăriș sau 

habitate umede deschise cu cantitate mica de stufăriș -mai mare de 

100 m- , pe o arie foarte larga pot fi de asemenea folosite. Specia 

evita apele sărate, dar este la fel de abundenta în habitate cu apa 

dulce sau sărată şi se poate, ocazional, cuibări în straturile de papura 

Scirpus spp. sau Papyrus spp. daca stufărișul nu este disponibil. 

Nereproductiv Specia frecventează o gama mai variata de habitate în 

afara sezonului de împerechere, își caută hrana pe câmpuri de orez, 

straturi de năsturel, cariere de pietriș, ferme piscicole, șanțuri, ferme 

irigate cu apa de canalizare, iazuri mici şi zone cu vegetație ierboasa 

umeda, precum şi mlaștini şi stufăriș. Caută hrana de asemenea în 

apa curgătoare -de ex., cursuri de apa-  când corpurile de apa 

stătătoare îngheață în timpul iernii. 

http://www.oiseaux-birds.com/card-eurasian-bittern.html
http://www.birdlife.org/
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

 

BirdLife International -2015-  IUCN Lista roșie a păsărilor. 

Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 11.06.2015. 

8 Arealul speciei Cuibărește în Anglia, Tara Galilor, Suedia, Finlanda, Germania, 

Lituania, Italia, Belarus, Rusia Europeana, spre sud prin Europa, 

Africa de Nord -nordul Marocului, Algeria- , Albania, Bulgaria, 

Turcia, nordul Iranului, Kazakstan, Azerbaidjan, Turkmenistan, 

Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgizstan, Afganistan, Mongolia, nordul 

Chinei, Rusia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia. Stellaris  

iernează din Europa Centrala, Europa de Est pana în Ucraina, estul 

Arabiei Saudite, Irak, Iran, Turkmenistan, Pakistan, nordul Indiei, 

Nepal, Bangladesh, sud-estul Chinei, Coreea, Japonia, Myanmar, 

Cambodgia, Vietnam, sudul Thailandei, nordul Malaeziei şi de 

asemenea în nordul Africii  în Libia, Egipt, Africa Subsahariana, în 

Mauritania, Senegal, Ghana, Gambia, Gabon, Nigeria, Camerun, 

Kenya, nordul Zairului, Sudan, Etiopia, Eritreea. 

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/eurasian-

bittern/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Este prezenta în marea parte a tarii în zonele joase -pana la 200 m 

peste nivelul marii-  şi în zonele umede adecvate care măsoară 2-100 

ha. 

10 Populația 

națională 

1.500-2.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările populației, 

tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, Cambridge, 

Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

http://www.birdlife.org/
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

12 Fotografii 

 

Buhaiul de balta -Botaurus stellaris- . Foto: Jozsef Gergely 

 

 

Tabelul nr.  64 Date generale privind specia Crex Crex din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A122 

2 Denumire 

științifică 

Crex crex 

3 Denumire 

populara 

Cristelul de câmp / Cârstelul de câmp 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

VU - Vulnerabil 

Botnariuc, N. & Tatole, V. -eds-  2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania- .  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa 

şi Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Cristelul de câmp este un cârstei de dimensiune medie, de 27-30 cm 

lungime cu o anvergura a aripilor de 42-53 cm. Masculii cântăresc 

165 g în medie, iar femelele 145 g. Masculul adult are creștetul și 

majoritatea părții superioare de culoare brun-negru, cu dungi galben 

închis sau cenușii. Tectricele au o culoare castanie specifica cu unele 

fâșii albe. Fata, gatul şi pieptul sunt de culoare cenușie- albăstruie, 

cu excepția unei dungi brune pale care pornește de la baza ciocului 

pana în spatele ochilor, burta este alba, iar flancurile şi penele 

subcodale prezintă dungi castanii şi albe. Ciocul puternic are 

http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_feather
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

culoarea pielii, irisul este brun deschis, iar picioarele şi labele sunt 

cenușii deschis. în comparație cu masculul, femela are culori de 

tonalitate calda şi o dunga cenușie subțire în dreptul ochilor. în afara 

sezonului de împerechere, părțile superioare la ambele sexe devin 

mai închise la culoare, iar părțile inferioare de un cenușiu mai 

deschis. Pasarea tânără este similara în aparenta cu adultul, dar are o 

tonalitate galbena pe părțile superioare, iar cenușiul de pe părțile 

inferioare este înlocuit de o culoare bruna-gălbuie. Puișorii sunt în 

întregime negri, la fel ca toți cârsteii. Deși nu exista subspecii, toate 

populațiile prezintă o mare variație individuala în materie de culoare, 

iar păsările devin treptat mai deschise la culoare şi mai cenușii spre 

estul arealului. Adulții suferă o năpârlire completa după reproducere, 

care se termina în mod normal pana la sfârșitul lunii august sau 

începutul lunii septembrie, înainte de migrarea spre sud-estul Africii. 

Exista o năpârlire parțială înainte de împerechere, anterioara 

întoarcerii din Africa, care afectează în principal penajul de pe cap, 

corp şi coada. Păsările tinere suferă o năpârlire a penajului de pe cap 

şi corp la aproximativ cinci săptămâni după eclozare.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Corn_crake 

Specia migrează pe distante scurte. Se împerechează în perioada 

lunilor aprilie-august. Specia produce în mod normal doi pui pe an. 

Începe sa părăsească teritoriile de cuibărire în august, atingând 

maximul în septembrie şi ajunge pe teritoriile de iernare în Africa în 

noiembrie-decembrie. Migrația de întoarcere începe la sfârșitul lunii 

februarie sau martie şi teritoriile de cuibărire sunt ocupate de la 

mijlocul lunii aprilie. 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Crex crex. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice martie-septembrie 

7 Cerințe de habitat Specia cuibărește în habitate deschise sau semi-deschise, în special 

pajiști cu pășune înaltă. Habitatul original de reproducere au fost mai 

mult ca sigur pajiștile riverane Carex-Iris-Typhoides şi alpine, 

costale şi pajiști create de incendii controlate, cu câțiva copaci sau 

tufișuri prezente. Specia este puternic asociata cu pășunile agricole 

administrate pentru producția de fan. Habitatele corespunzătoare 

includ pajiști umede, nefertilizate şi pajiști tunse cu regularitate în 

zone cu agricultura de intensitate scăzută unde vegetația creste înaltă 

pe timpul verii. în arealul european, câmpiile cu fan sau grâne 

însilozate în vai expuse inundațiilor par a avea o mare importanta, 

dar păsările se reproduc de asemenea pe câmpiile cu fan sau grâne 

însilozate din zonele subalpine. Zonele umede şi marginile 

mlaștinilor pot funcționa ca refugii importante atunci când habitatele 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subspecies
http://en.wikipedia.org/wiki/Cline_(biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Moulting
http://en.wikipedia.org/wiki/Corn_crake
http://www.birdlife.org/
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

secetoase sunt inadecvate. Masculii sunt observați cântând de 

asemenea în zonele deschise forestiere, pe pășuni şi plantații tinere 

de conifere. Masculii cântători pot fi auziți frecvent pe pajiștile 

fertilizate sau pe câmpurile semănate cu cereale, dar succesul 

reproducerii aici este considerat a fi rar. în Bulgaria urmărirea prin 

radio a arătat ca cei doi puieți sunt produși în locații diferite, al 

doilea puiet este produs la o altitudine mult mai mare decât primul, 

beneficiind astfel de o dezvoltare a vegetației întârziată şi fan cosit 

târziu la altitudini mai mari. Evita zonele foarte mlăștinoase, apele 

stătătoare, malurile râurilor şi lacurilor şi terenul deschis cu roci, 

pietre şi pietriș, precum şi acele zone cu un strat gros de iarba moarta 

sau vegetație foarte densa de peste 50 cm înălțime. Adulții se 

deplasează în zone cu ierburi înalte de-a lungul canalelor pentru a 

năpârli după reproducere: diguri sau zone necultivate adiacente 

habitatului de reproducere sunt foarte importante ca situri de 

năpârlire. în perioada de migrare este prezent în diferite habitate 

inclusiv câmpuri de grâu şi pe terenuri de golf. în perioada de iernare 

prefera pajiști uscate şi savane, cu păsări de asemenea prezente în 

zone cu iarba abundenta în apropierea râurilor, iazuri de canalizare şi 

bazine şi în zone umede cu iarba relativ scurta, straturi de rogoz 

umede şi stufăriș şi în iarba înaltă din plantațiile tinere de conifere. 

Este întâlnită de asemenea în câmpii cu fan Eragrostis, terenuri şi 

pășuni vechi, câmpuri de porumb delimitate de iarba, ogoare 

necultivate şi pe aerodromuri abandonate cu iarba netăiată şi 

marginile culturilor de trestie de zahar. Este întâlnită acolo unde 

vegetația are o înălțime intre 30 cm şi 2 m şi de multe ori în zone 

care sunt arse în timpul sezonului uscat -Taylor şi van Perlo 1998- . 

BirdLife International -2015-  IUCN Lista roșie a păsărilor. 

Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 11.06.2015. 

8 Arealul speciei Cuibărește din Marea Britanie şi Irlanda de-a lungul Europei şi pana 

spre centrul Siberiei. Cu toate ca a dispărut dintr-o mare parte a 

teritoriului sau istoric, aceasta pasare se găsea cândva în habitate 

adecvate în Eurasia pretutindeni intre latitudinile 41° N şi 62° N. 

Exista, de asemenea, o populație considerabila în vestul Chinei, dar 

aceasta specie cuibărește doar rar în nordul Spaniei şi în Turcia. 

Iernează în principal în Africa, de la Republica Democratica Congo 

şi centrul Tanzaniei în sud spre estul Africii de Sud.  

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2878 

9 Răspândirea în 

Romania 

În Romania cuibărește atât în câmpiile adecvate, cat şi pe pajiști de 

munte pe întreg teritoriul tarii. 

http://www.birdlife.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo
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10 Populația 

națională 

44.000-60.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii 

 

Cristelul de camp -Crex crex- . Foto: ibc.lynxeds.com 

 

 

 

Tabelul nr.  65 Date generale privind specia Circus cyaneus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A082 

2 Denumire 

științifică 

Circus cyaneus 

3 Denumire 

populara 

Eretele vânat 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://ibc.lynxeds.com/photo/corncrake-crex-crex/hidden-king-meadows&ei=LjqIVbvWDOb4ywPizaNg&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNFnGz1-coqjgh7BWQZc1bSxDAccow&ust=1435077534919569
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4 Starea de 

conservare în 

Romania 

AM - Amenințat 

5 Descrierea speciei  Eretele vânat are lungimea de 41-52 cm şi o anvergura a aripilor de 

97-122 cm. Este similar celorlalți ereți prin faptul ca masculii şi 

femelele au penajul distinct. Are aripile şi coada relativ lungi. 

Masculul subspeciei este în mare parte cenușiu în partea superioara 

şi alb în partea inferioara cu excepția pieptului superior, care este 

cenușiu la fel ca părțile superioare, iar târtița este alba; aripile sunt 

cenușii cu vârfuri negre. Femela este bruna pe partea superioara şi 

alba pe penele supracodale, motiv pentru care femelele şi tinerii 

asemănători sunt numiți de obicei „porumbei inelari“. Părțile 

inferioare sunt galben închis cu dungi brune.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_harrier 

Păsările aceste specii din nordul şi nord-estul Europei sunt păsări 

migratoare. Acestea își părăsesc teritoriile de cuibărire în septembrie 

şi se reîntorc în martie-aprilie. Migrează şi iernează în centrul şi 

sudul Europei - unde este întâlnită cu regularitate din octombrie pana 

în aprilie. 

6 Perioade critice Sfârșitul lui octombrie - mijlocul lui aprilie. 

7 Cerințe de habitat Pasare de zone deschise cu vegetație scunda ca tundra, câmpii, 

mlaștini, landa, câmpuri sau pajiști. 

http://www.europeanraptors.org/raptors/hen_harrier.html 

8 Arealul speciei În Europa eretele vânat poate fi găsit în vestul Europei -Spania, 

Franța, Irlanda, Marea Britanie- , Scandinavia, Rusia, Belarus. Sunt 

prezente de asemenea populații mici în Ucraina, Polonia şi 

Germania. Nu cuibărește în sud-estul Europei. în afara Europei în 

nordul Asiei spre est către Pacific. 

http://www.europeanraptors.org/raptors/hen_harrier.html 

9 Răspândirea în 

Romania 

În principal în zonele de câmpii joase, în afara perioadei de 

reproducere pe întreg teritoriul tarii. 

10 Populația 

națională 

Nu exista informații. 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harrier_(bird)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_harrier
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12 Fotografii 

 

Eretele vânat -Circus cyaneus, femela- . www.en.wikipedia.org 

 

 

Tabelul nr.  66 Date generale privind specia Circus pygargus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A084 

2 Denumire 

științifică 

Circus pygargus 

3 Denumire 

populara 

Eretele sur 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

AM - Amenințat 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Dimorfismul sexual este în mod particular aparent În penajul acestei 

specii. Masculii adulți sunt caracterizați prin penajul lor general 

cenușiu deschis contrastând cu vârfurile aripilor negre. Comparativ 

cu alti ereți aceasta specie are benzi negre caracteristice de-a lungul 

remigelor secundare, atât deasupra, cat şi pe partea inferioara a aripii 

şi dungi ruginii pe burta şi flancurile corpului. Femelele adulte au un 

penaj relativ similar cu cel al eretelui alb  şi eretele vânat. Pieptul şi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_dimorphism
https://en.wikipedia.org/wiki/Plumage
https://en.wikipedia.org/wiki/Pallid_harrier
https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_harrier
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burta sunt în mare parte de culoare bruna-gălbuie, burta are dungi 

longitudinale şi tectrice pestrițe. Părțile superioare au culoarea bruna 

închisă, cu excepția penelor supracodale care sunt de culoare alba -

„târtița“-  şi tectricele centrale ușor pale. Penajul păsărilor tinere se 

aseamănă cu cel al femelelor, dar diferă la burta şi sub tectrice care 

nu sunt pestrițe, dar au culoarea bruna-roșiatica uniforma. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Montagu%27s_harrier 

Aceasta este o specie migratoare, care iernează în Africa 

Subsahariana şi în Asia de Sud. Părăsește teritoriul de cuibărire în 

august şi septembrie începând călătoria de întoarcere din martie pana 

în aprilie.  

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Circus pygargus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice Sfârșitul lui martie-octombrie 

7 Cerințe de habitat Cuibărește şi vânează în zone deschise ca de exemplu mlaștini, 

stepe, pajiști şi acum din ce în ce mai mult pe terenuri agricole 

arabile. La sfârșitul secolului 20, intre 40 şi 70% din populația 

europeana cuibarea în zone de terenuri agricole arabile.  

http://www.europeanraptors.org/raptors/montagus_harrier.html 

8 Arealul speciei Sunt răspândite sporadic în majoritatea Europei. Nu cuibărește în 

Irlanda şi doar câteva perechi în Marea Britanie. în Scandinavia doar 

în sudul Suediei şi posibil câteva perechi în Finlanda. în exteriorul 

Europei în est spre Siberia.  

http://www.europeanraptors.org/raptors/montagus_harrier.html 

9 Răspândirea în 

Romania 

În perioada migrărilor de primăvară şi toamna este întâlnită de-a 

lungul zonelor rurale în habitate adecvate deschise neîmpădurite. 

Cazurile de cuibărire sunt accidentale. 

10 Populația 

națională 

0-12 perechi reproductive, mai numeroase în timpul migrării. 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Juvenile_(organism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Montagu&apos;s_harrier
http://www.birdlife.org/
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12 Fotografii 

 

Eretele sur -Circus pygargus, mascul- . Foto: Vladan Vuckovic 

  

 

Tabelul nr.  67 Date generale privind specia Circus aeruginosus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A081 

2 Denumire 

științifică 

Circus aeruginosus 

3 Denumire 

populara 

Eretele de stuf 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V. -eds-  2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania- .  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa 

şi Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Eretele de stuf are o lungime intre 43 şi 54 cm, are o anvergura a 

aripilor intre 115 şi 130 cm şi o greutate intre 400 şi 650 g la masculi 

şi intre 500 şi 800 g la femele. Este un erete mare, masiv cu aripi 

foarte late şi are un dimorfism sexual puternic şi deosebit. Masculul 

are penajul în mare parte brun-ruginiu criptic cu dungi gălbui mai 

deschise la culoare, care sunt mai proeminente în special pe piept. 

Capul şi umerii sunt în mare parte de culoare cenusie-galbuie pala. 

Rectricele şi remigele secundare şi terțiare sunt de culoare gri pur, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rectrices
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cele din urma contrastând cu tectricele brune şi remigele primare 

negre de la vârfurile aripilor. Părțile superioara şi inferioara ale aripii 

arata la fel, desi culoarea bruna este mai deschisa sub aripa. 

Indiferent ca sunt priviti din lateral sau de dedesubt, masculii care 

zboară apar în mod caracteristic în trei culori: brun, cenușiu, negru. 

Picioarele, labele irișii şi ceroma ciocului negru sunt galbene. 

Femela este aproape în întregime de un brun ciocolatiu. Creștetul, 

gatul şi umerii au o culoare de un gălbui izbitor de deschis; acesta 

poate fi delimitat clar şi foarte contrastant sau -În special, în cazul 

penajului uzat-  poate fi mai spălăcit, semănând cu culorile de pe 

capul masculului. Dar zona ochilor femelei este întotdeauna mai 

întunecată, evidențiind lumina ochilor, în timp ce capul masculului 

nu este colorat contrastant în totalitate, iar femelei ii lipsesc petele 

cenușii de pe aripi şi coada. Păsările tinere sunt asemănătoare 

femelelor, dar prezintă de obicei mai putin galben, în special pe 

umeri. Rareori exista un hermafrodit hiperpigmentat cu penaj 

negricios în mare parte. Deseori, se întâlnește în raza estica a speciei. 

Păsările tinere ale acestui hermafrodit pot fi în întregime de culoare 

neagra în timpul zborului. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_marsh_harrier 

Este o pasare în principal migratoare, cu populații în Europa de Est, 

Africa de Nord şi locuiește în general în sudul razei sale din Asia. 

Păsările migratoare își părăsesc teritoriile de cuibărire în septembrie 

şi octombrie, petrecându-și iarna în sudul Franței şi pana în Africa 

sub-Sahariana, iar în est pana în Orientul Mijlociu. Își încep călătoria 

de întoarcere în februarie şi martie, sosind în martie şi aprilie.  

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Circus aeruginosus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data 

de 25.06.2015. 

6 Perioade critice Sfârșitul lui februarie - sfârșitul lui octombrie 

7 Cerințe de habitat Specia locuiește în zone extinse cu vegetație densa de mlaștină, în 

locuri cu apa dulce sau sărată, în general în zone joase de câmpie, 

dar şi pana la altitudini de 2.000 m în Asia şi 3.000 m în teritoriile de 

iernare din Camerun.  

 

BirdLife International -2015-  IUCN Lista rosie a păsărilor. 

Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 11.06.2015. 

8 Arealul speciei Eretele de stuf locuiește în zonele temperate şi subtropicale din 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_marsh_harrier
http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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Eurasia de vest şi Africa adiacenta.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_marsh_harrier 

9 Răspândirea în 

Romania 

Acesta cuibărește în special în cele mai estice -Dobrogea-  şi mai 

vestice -Panonice-  părți ale tarii. 

10 Populația 

națională 

1.700-2.500 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii 

 

Eretele de stuf -Circus aeruginosus, mascul- . Foto: Vladan 

Vuckovic 

 

  

 

Tabelul nr.  68 Date generale privind specia Ciconia ciconia din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A031 

2 Denumire 

științifică 

Ciconia ciconia 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

214 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

3 Denumire 

populara 

Barza alba 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

VU - Vulnerabil 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Barza alba este o pasare de balta înaltă -1 m, 2,3-4,4 kg- , cu gat 

lung, picioare roșii lungi fara pene şi un cioc roșu drept şi ascuțit. 

Penajul alb de pe cap, gat şi corp intra în contrast cu tectricele negre 

evidențiate cu un luciu cu iridescenta violet şi verde. Penele contur 

de pe gatul inferior şi piept sunt alungite pentru a forma un guler 

pufos care poate fi ridicat în timpul perioadelor de curtare. O bucata 

mica de piele goala neagra le înconjoară ochii de culoare bruna. 

Sexele au aspect similar, desi masculii sunt ușor mai mari. Păsările 

tinere au colorit mai fad decât adulții. Păsările negre au şi o nuanță 

bruna. Ciocurile negricioase şi picioarele brun fade ale acestora 

dobândesc încet culoarea rosie a adulților pe măsură ce se 

maturizează. 

http://nationalzoo.si.edu/Animals/Birds/Facts/fact-

europwhitestork.cfm 

Aceasta specie este o pasare migratoare Palearctica care se 

deplasează cu ajutorul curenților termici, producerea cărora 

limitează rutele de migrare pe care specia le poate urma. Aceasta 

cuibărește din februarie pana în aprilie în Palearctic. Cuibărește în 

colonii libere de pana la 30 de pereche sau solitar. Plecarea 

principala de pe teritoriile de cuibărire europene are loc în august, 

specia călătorind în cete mari de mai multe mii de indivizi, sosind în 

general în Africa pana la începutul lunii octombrie. 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Ciconia ciconia. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice Sfârșitul lui martie - sfârșitul lui august 

7 Cerințe de habitat Specia locuiește în zone deschise, evitând în general regiunile cu 

vreme rece, umeda sau suprafețele mari cu vegetație înaltă, densa, 

cum ar fi zonele cu stufăriș şi pădurile, mlaștinile de mica adâncime, 

marginile lacurilor, câmpiile inundate, câmpurile de orez şi terenul 

arabil, în special unde exista copaci răzleți pentru adăpostire. în 

http://nationalzoo.si.edu/Animals/Birds/Facts/fact-europwhitestork.cfm
http://nationalzoo.si.edu/Animals/Birds/Facts/fact-europwhitestork.cfm
http://www.birdlife.org/
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timpul iernii, specia prefera habitatele mai uscate cum ar fi luncile, 

zonele de stepa, savana şi câmpurile cultivate, deseori reunindu-se 

lângă lacuri, iazuri, bălți, cursuri lente de apa, canale sau râuri. 

BirdLife International -2015-  IUCN Lista roșie a păsărilor. 

Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 11.06.2015. 

8 Arealul speciei Subspecia petrece o vara lunga, deși dezorganizata prin Europa, 

grupata în Peninsula Iberica şi Africa de Nord, în Europa de Vest şi 

mai mult în Europa de Est şi Centrala, cu 25% din populația globala 

concentrata în Polonia, precum şi în regiuni din Asia de vest. 

Populația asiatica de aproximativ 1.450 de păsări este limitata la o 

regiune din Asia centrala intre Marea Aral şi Xinjiang din partea de 

vest a Chinei. Se crede ca populația din Xinjiang a dispărut în jurul 

anului 1980.
[32]

 Rutele de migrare extind aceasta specie în mai multe 

parti din Africa şi India. Anumite populații adera la ruta de migrare 

estica, care trece de-a lungul Israelului în partea estica şi centrala a 

Africii.
  

http://en.wikipedia.org/wiki/White_stork 

9 Răspândirea în 

Romania 

În Romania, barza alba cuibărește în câmpiile joase şi zonele 

deluroase, populația principala întâlnindu-se în partea de nord-vest a 

tarii  

(județul Satu Mare- , în bazinul superior al răului Olt -județul 

Covasna şi partea sudica a județului Harghita-  şi județul Sibiu.  

 

Kai-Michael Thomsen -2013- : Populațiile de barza alba din lume. 

Rezultatele celui de-al șaselea recensământ internațional al berzelor 

albe 2004/2005. NABU-Bundesverband 

10 Populația 

națională 

5.500-7.500 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

http://www.birdlife.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nominate_race
http://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
http://en.wikipedia.org/wiki/White_stork#cite_note-33
http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_migration
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12 Fotografii 

 

Barza alba -Ciconia ciconia- . Foto: Voislav Vasic 

 

 

Tabelul nr.  69 Date generale privind specia Dendrocopos medius din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A238 

2 Denumire 

științifică 

Dendrocopos medius 

3 Denumire 

populara 

Ciocănitoarea de stejar / Ciocănitoarea pestriță mijlocie 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Confundata deseori cu Ciocănitoarea pestriță mare -Dendrocopos 

major- , dar distincta prin dimensiunea mai mica -L 20 cm-  şi 

creștetul roșu în întregime. Mai degrabă ciocănitoare mica cu aspect 
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Atribut 
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similar cu Ciocănitoarea pestriță mare, se distinge prin capul pal, în 

principal roșu cu alb, pete albe mai mici pe scapulare, flancuri 

dungate distinctive şi corp brun roșiatic crem sau galben îmbinându-

se burta inferioara şi abdomenul roz. Sunt întotdeauna evidente 

dungile pe remige şi penele codale exterioare. Creștetul este 

întotdeauna ușor crestat. 

http://www.avibirds.com/euhtml/Middle_Spotted_Woodpecker.html 

Ciocănitoarea pestriță mijlocie locuiește în principal în Europa 

Centrala, cu migrări doar pe distante scurte. Împerecherea are loc 

intre mijlocul lunii aprilie şi mijlocul lunii iunie. 

http://www.vogelwarte.ch/en/birds/birds-of-switzerland/middle-

spotted-woodpecker.html 

6 Perioade critice De-a lungul întregului an, dar în special în sezonul de împerechere - 

din aprilie pana în iunie.  

7 Cerințe de habitat Arealul coincide în parte cu cel al carpenului si, în consecință cu 

inima pădurii europene primitive cu frunze late. Prefera pădurile 

mixte de carpen şi stejar sau ulmul din parcuri; de asemenea, pomii 

fructiferi bătrâni şi pădurile de anini riverane din luncile inundabile. 

Nu se potrivește pentru excavare rigide ca Ciocănitoarea pestriță 

mare şi își petrece mai mult timp în culegerea de suprafață. Din 

motive similare, prefera copacii şi ramurile bolnavi/bolnave sau 

morți/moarte. Astfel, poate coexista cu Ciocănitoarea pestriță mare 

în teritorii suprapuse, dar nu se răspândește în numeroase habitate 

aparent adecvate, chiar daca se afla deja în intervalul limitat de 

acceptabilitate. 

http://www.avibirds.com/euhtml/Middle_Spotted_Woodpecker.html 

8 Arealul speciei Aceasta ciocănitoare populează pădurile de foioase din regiunile 

temperate, boreale şi mediteraneene din Europa şi Orientul Apropiat, 

http://www.avibirds.com/euhtml/Middle_Spotted_Woodpecker.html
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din Spania de nord şi Suedia pana în Iran.  

http://www.avibirds.com/euhtml/Middle_Spotted_Woodpecker.html 

9 Răspândirea în 

Romania 

Răspândită în întreaga tara în păduri adecvate, în special la munți. 

10 Populația 

națională 

40.000-60.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii  

 

Ciocănitoarea de stejar -Dendrocopos medius- . Foto: 

ibc.lynxeds.com 

 

 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://ibc.lynxeds.com/photo/middle-spotted-woodpecker-dendrocopos-medius/bird-foraging-tree-trunk&ei=KzuIVa7lK8bcywPKrLhQ&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNGvF5m2CScDRr0Yc9cYGYf0p5kweg&ust=1435077780535002
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Tabelul nr.  70 Date generale privind specia Dryocopus martius din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A236 

2 Denumire 

științifică 

Dryocopus martius 

3 Denumire 

populara 

Ciocănitoarea neagra 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Ciocănitoarea neagra măsoară 45-55 cm lungime cu o anvergura a 

aripilor de 64-84 cm. Greutatea corpului este de aproximativ 250-

400 g în medie. Aceasta este cu ușurință cea mai mare ciocănitoare 

din specia sa. Penajul acestei ciocănitori cu dimensiuni de cioara 

este în întregime negru, cu excepția creștetului roșu. în cazul 

masculilor, creștetul este în întregime negru, dar în cazul femelelor, 

numai ceafa este rosie, iar restul corpului este în întregime negru. 

Ciocănitoarea neagra tânără este similara, dar mai putin lucioasa, cu 

un creștet de un roșu mai fad şi gatul şi ciocul de un cenușiu mai pal. 

Vocea acestora este remarcabila întrucât are doua sunete de 

chemare. Unul este o nota unica scurta înaltă, un fluierat răsunător 

knee-knee-knee, cântat numai de doua ori la rând. Celălalt este un 

sunet ascuțit asemănător unui scârțâit emis în timpul zborului. Spre 

deosebire de alte specii de ciocănitori, ciocănitoarea neagra nu are 

un zbor de cufundare, de încadrare, ci zboară în schimb cu bătăi din 

aripi scurte, părând șovăielnic cu capul ridicat. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Black_woodpecker 

Ciocănitoarea neagra din Europa Continentala este o specie 

rezidenta, fara migrări pronunțate. Împerecherea are loc de la 

începutul lui aprilie pana la mijlocul lui iulie. 

http://www.vogelwarte.ch/en/birds/birds-of-switzerland/black-

woodpecker.html 

6 Perioade critice Întregul an. Sensibila în special în timpul perioadei de împerechere 

şi reproducere, din aprilie pana în iunie. 

7 Cerințe de habitat Ciocănitoarea neagra se găsește în principal în regiunile de pădure, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_woodpecker
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Descriere 

preferând zonele împădurite extinse, mature, inclusiv pădurile de 

conifere, tropicale, subtropicale şi boreale. Aceasta este foarte 

răspândită în zonele muntoase şi în pădurile joase. în afara sezonului 

de împerechere, cel mai probabil, aceasta este întâlnită în pădurile 

marginale din apropierea habitatelor umane. Aceasta specie a fost 

observata la altitudini intre 100 şi 2.400 m.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_woodpecker 

8 Arealul speciei Arealul de răspândire a ciocănitorii negre se întinde de la est din 

Franța de-a lungul întregii Europe, fara Marea Britanie şi 

Scandinavia de Nord. De asemenea, aceasta este nativa şi în părți ale 

Asiei, inclusiv Coreea, Japonia şi China şi Orientul Mijlociu, 

inclusiv Iran şi Kazakhstan. Limitele sudice ale arealului de 

răspândire a acestor ciocănitori negre sunt în Spania şi Italia si, de 

asemenea, a fost înregistrată ca rătăcitoare în Portugalia. în general, 

specia este mai neobișnuită şi mai rar întâlnită ca răspândire în 

partea asiatica a arealului. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_woodpecker 

9 Răspândirea în 

Romania 

În Romania, aceasta cuibărește în tipuri adecvate de păduri vechi sau 

fragmente de pădure veche din tara. 

10 Populația 

națională 

40.000-60.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 
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12 Fotografii 

 

Ciocănitoarea neagra -Dryocopus martius- . Foto: Mateusz Matysiak 

 

 

Tabelul nr.  71 Date generale privind specia Egretta alba din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A027 

2 Denumire 

științifică 

Egretta alba 

3 Denumire 

populara 

Egreta mare 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

AM - Amenințat 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Egreta mare este o pasare mare, supla, alba, cu gat lung, picioare 
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negre şi pene lungi pe spate în momentul împerecherii. Egreta mare 

este de un alb imaculat. Penele de pe cap sunt ușor alungite, dar nu 

formează o creasta. Ciocul este galben sau galben cu vârf negru. 

Irișii sunt galbeni. Lorumul este galben-verzui spre galben. O dunga 

neagra de piele goala se întinde de la marginea gurii pana după ochi. 

Capul nu prezintă pene scapulare. Picioarele sunt negre în mod 

variabil. în sezonul de împerechere, tegumentele diferă în funcție de 

zona geografica. Penele de pe spate ating o anvergura maxima în 

timpul perioadei de curtare, moment în care 50 de pene, cu o 

lungime de pana la 50 cm, depășesc vârful cozii cu pana la 10 cm. 

Aceste egrete au pene rigide şi apar ca un voal fin în timpul curtării. 

Penele de pe gatul inferior şi piept sunt groase şi doar ușor alungite 

şi ascuțite, dar nu lanceolate complet. Masculii şi femelele au penaj 

similar, dar masculii sunt mai mari decât femelele. Rasele diferă la 

nivelul culorii tegumentelor, în special în timpul împerecherii.  

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-27/ 

Toate populațiile acestei specii sunt supuse migrărilor dispersive 

după reproducere. Populațiile palearctice sunt migratoare. Momentul 

sezonului de împerechere variază în funcție de zona geografica, desi 

păsările care se împerechează în zone temperate au tendința de a 

cuibări primăvară şi vara -de ex., din aprilie pana în iulie- . De 

obicei, specia cuibărește în colonii de zeci, sute sau chiar o mie de 

perechi, uneori cu alte specii. 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Ardea alba. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice De-a lungul întregului an. 

7 Cerințe de habitat Specia se întâlnește în toate tipurile de zone umede centrale şi 

costale, deși se găsește mai ales de-a lungul coastei în timpul iernii 

sau în timpul perioadelor de seceta. Aceasta frecventează marginile 

râurilor, malurile lacurilor, mlaștinile, luncile inundabile, albiile 

vechi, cursurile de apa, luncile umede, câmpurile de orez, canalele 

de drenaj, iazurile de acvacultura, rezervoarele şi regiunile centrale 

pentru lucrări de canalizare şi bancurile de nisip ale lacurilor sărate, 

salinele, zone de uscat din timpul refluxului, mlaștini costiere, 

mangrove, mlaștini sărate, bălți cu vegetație marina, recife de corali 

depărtate de coasta, lagune şi estuare atunci când se afla în regiuni 

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-27/
http://www.birdlife.org/
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costiere. 

 

BirdLife International -2015-  IUCN Lista rosie a păsărilor. 

Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 11.06.2015. 

8 Arealul speciei Egreta mare se întâlnește în marea parte a Americii de Nord, 

Centrale şi de Sud, Europa de Est, Africa şi Asia de Nord, evitând 

zonele de desert.  

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-27/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Zonele principale de cuibărire se găsesc în sud-est, în special în 

Delta Dunării. în mod excepțional, câteva perechi pot fi găsite în 

Transilvania.  

Lawicki, L -2014- : Egreta mare în Europa: creșterea populației şi 

extinderea speciei începând cu 1980. Păsări din Marea Britanie 107: 

8-25. 

10 Populația 

națională 

900-1.100 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii 

 

Egreta mare -Egretta alba- . Foto: Marko Tucakov 

http://www.birdlife.org/
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Tabelul nr.  72 Date generale privind specia Egretta garzetta din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A026 

2 Denumire 

științifică 

Egretta garzetta 

3 Denumire 

populara 

Egreta mica 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

AM - Amenințat 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Egreta mica este un stârc de mărime medie, subțire, dimorfica -de 

culoare închisă sau alba- , cu un gat şi cioc lung şi subțire, picioare 

negre şi labe galbene -la majoritatea formelor- , cu metode active de 

căutare a hranei. Când se reproduce, pasarea capătă un penaj specific 

pe creștet, piept şi spate şi lorum roșu. Egreta mica este foarte 

diversa. Trei populații de coasta sunt dimorfice având atât păsări 

albe, cat şi de culoare închisă. Culoarea tegumentului diferă 

geografic, în funcție de vârstă şi de sezon. Păsările cu forma alba au 

penaj predominant alb, desi uneori sunt bălțate cu pene negre. 

Păsările de culoare închisă sunt albastre spre gri cu proporții 

variabile de alb, specific sub barbie. Sunt frecvenți indivizii cu penaj 

intermediar în perioada în care nu se reproduce, penajul scurt poate 

apărea pe spate şi piept. Ciocul este de culoare galbena, bruna sau 

neagra. Picioarele sunt fie galbene, fie negre, păsările de culoare 

albastra au întotdeauna picioare negre. Labele la majoritatea 

populației sunt de culoare galbena. în perioada de reproducere, 

egreta mica dezvolta un penaj specific pe ceafa, gatul inferior şi 

spate. Sunt specifice în mod special cele doua sau trei pene subțiri cu 

aspect lanceolat de pe creștet, care pot avea lungimea de pana la 16 

cm. Penele alungite de la baza gatului sunt distale şi au aspect 

lanceolat. Penele moi de pe spate sunt lungi, exuberante şi ușor 

recurbate, dar nu se continua după coada. în punctul culminant al 

curtării, ciocul este negru şi lorumul devine roșu la fel ca picioarele 

la păsările cu picioare de culoare galbena. Lorumul își diminuează 

apoi culoarea de la alb la galben sau albastru gri la păsările care nu 

se reproduc. Alte tegumente pot diferi printre populații sau indivizi -
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a se vedea mai jos- . Masculii sunt mai mari decât femelele, iar 

tinerii sunt mai mici decât adulții. Gradul de variabilitate 

individuala, reproducerea incurcisata a păsărilor reprezentând 

diferite tipuri de rase şi tendințele de dispersie care duc păsările în 

afara teritoriilor lor amesteca caracteristicile de variație geografica şi 

taxonomia. Variabilitatea individuala şi populațională include 

morfologia -forma, lungimea şi grosimea ciocului, lungimea 

picioarelor-  şi culoarea tegumentelor -lorum, picioare, labe- . 

Populațiile adaptate la mediul de coasta, ca alti stârci de coasta, sunt 

dimorfe şi tind sa aibă ciocul mai gros.  

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-37/ 

Toate populațiile acestei specii sunt supuse deplasărilor de dispersie 

post-reproducere. Populațiile care se reproduc în zona Palearctica au 

caracter puternic migrator sau sunt parțial migratoare. Perioadele de 

împerechere variază geografic deși, în general, populațiile europene 

se reproduc primăvara sau vara -din martie pana în iulie- . Specia 

cuibărește de obicei în colonii şi deseori cu alte specii.  

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Egretta garzetta. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice Din martie pana în octombrie. 

7 Cerințe de habitat Sălășluiește în zone umede cu apa dulce, salmastre sau saline şi 

prezintă o preferință pentru apele de mica adâncime din siturile 

deschise, fara vegetație unde nivelul apei şi nivelurile de oxigen 

dizolvat fluctuează zilnic, în funcție de flux sau sezon şi acolo unde 

pestii sunt concentrați în bazine sau la suprafața apei. Habitatele 

frecventate includ malurile lacurilor putin adânci, râurilor, cursurilor 

de apa şi bazinelor, bălți deschise şi mlaștini, pajiști inundate, părțile 

plutitoare ale zambilei de apa Eichornia spp. pe lacurile africane, 

câmpii inundate, lagune, canale de irigații, iazuri de acvacultura, 

saline şi campuri de orez. Specia locuiește de asemenea în campuri 

uscate, savane şi pășuni de vite, iar unele populații sunt aproape în 

întregime costale, adăpostindu-se pe maluri stâncoase sau nisipoase, 

recife, estuare, terase nămoloase, mlaștini sărate, mangrove şi 

estuare. 

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-37/
http://www.birdlife.org/
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BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Egretta garzetta. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

11.06.2015. Citare recomandata pentru fise informative care conțin 

mai multe specii: BirdLife International -2015-  IUCN Lista rosie a 

păsărilor. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

11.06.2015. 

8 Arealul speciei Egreta mica este prezenta în mare parte din Lumea Veche şi recent 

în Lumea Noua. Este prezenta în Europa, Africa, Madagascar, Asia, 

Indiile de Est, Australia, insulele oceanului Pacific şi Indiile de Vest.  

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-37/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Cuibărește în colonii polispecifice pe toate râurile mari de câmpie, 

cu vegetație adecvata pentru cuibărire, dar majoritatea populației 

naționale cuibărește în Delta Dunării. 

10 Populația 

națională 

4.000-5.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Moderata 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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12 Fotografii 

 

Egreta mica -Egretta garzetta- . Foto: Voislav Vasic 

 

 

Tabelul nr.  73 Date generale privind specia Ixobrychus minutus din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A022 

2 Denumire 

științifică 

Ixobrychus minutus 

3 Denumire 

populara 

Stârcul pitic 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Stârcul pitic este un bâtlan mic cu spate şi creștet de culoare închisă 

şi pete alb gălbui pe gat şi aripi. Masculul are un creștet neagru-

verzui cu pene alungite formând o creasta modesta. Ciocul este 

galben sau verde-gălbui cu marginile superioare brun închis. Irișii 
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sunt galbeni, iar lorumul este galben sau verde. Părțile laterale ale 

fetei sunt de culoare gri spălăcit cu o nuanță rosie de culoarea 

vinului. Obrazul şi gatul sunt de culoare alba cu centru galben 

închis. Spatele şi coada sunt negru-verzui. Remigele sunt negre-

verzui, contrastând în partea superioara a aripii cu petele albe-galbui. 

Părțile laterale ale pieptului superior au smocuri mici de pene negre 

alungite. Pieptul şi burta sunt de culoare alb-gălbui cu număr minim 

de dungi brune care variază la indivizii cu remige primare albe. 

Culoarea picioarelor variază de la verde, verde-cenusiu, galben, 

verde în fata şi galben în spate. Degetele de la picioare sunt lungi. în 

perioada de împerechere, penajul este mai luminos, iar penele de pe 

pieptul superior sunt mai lungi şi mai putin dense. în timpul curtării, 

partea inferioara a ciocului -la ambele sexe-  licărește roșu un 

moment scurt în timpul copularii, când se odihnește în cuib sau în 

alte momente de excitație. Lorumul şi pielea din jurul ochilor au 

culoarea roșu închis. Femela este mai mica cu colorit mai închis. 

Creasta este neagra şi mai putin lucioasa decât a masculului. Aceasta 

are o tenta bruna sau arămie către culori închise, care prezintă de 

asemenea câteva dungi. Petele de pe aripi sunt de culoare galben 

brun pal şi putin dungate. Pieptul şi burta prezintă dungi maro. Nu 

exista diferențe cunoscute intre sexe în ceea ce privește culoarea 

tegumentului. 

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/little-bittern/ 

Populațiile palearctice ale acestei specii sunt supuse mișcărilor 

ample de dispersie în toate direcțiile post-reproducere şi sunt de 

asemenea pe deplin migratoare, călătorind spre sud pe un front larg 

intre august şi octombrie revenind în nord din martie pana în aprilie. 

în vestul Palearcticii, specia se reproduce în principal din mai pana 

în iulie 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Ixobrychus minutus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data 

de 25.06.2015. 

6 Perioade critice Din aprilie pana în octombrie.  

7 Cerințe de habitat Specia este cel mai frecvent întâlnită în mlaștini de apa dulce, cu 

straturi de papura Typha spp., stufăriș Phragmites spp. sau alta 

vegetație acvatica densa, de preferință cu tufe de foioase şi arbori, 

cum ar fi salcia Salix spp. sau arinul Alnus spp. Poate fi întâlnită de 

asemenea pe malurile lacurilor, bălților şi lacurilor de acumulare, 

bancuri ale cursurilor de apa şi râuri mlăștinoase şi împădurite, oaze 

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/little-bittern/
http://www.birdlife.org/
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din desert, mlaștini turboase, mlaștini împădurite, pajiști umede, 

campuri de orez, vegetația bogata din jurul iazurilor de canalizare şi 

în unele locuri pe mangrove, marginile lagunelor şi mlaștinilor 

saline. 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3756 

8 Arealul speciei Stârcul pitic este prezent în Europa, vestul Asiei, Africa, 

Madagascar, nordul Indiei, Australia şi Noua Guinee. Limita de nord 

a arealului de răspândire a minutus include Anglia, Olanda, Belgia, 

nordul Germaniei, spre Estonia, Rusia -Siberia de vest- , 

Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, 

Kyrgystan, vestul Chinei. Cuibărește în Africa de Nord, Turcia, 

Israel, Arabia Saudita, Bahrain, Irak, Pakistan, India şi Nepal. 

Minutus din Europa şi vestul Asiei migrează spre sud pe timpul 

iernii. Câteva păsări raman în vestul şi sudul Europei -Marea 

Mediterana, Irlanda, Marea Britanie, Germania, Olanda şi nordul 

Africii- . Cele mai multe păsări iernează în Africa la sud de Sahara, 

în principal în estul Africii, dar şi spre vest la Senegal şi sud pana la 

Africa de Sud. Minutus din nordul Indiei pare sa rămână acolo pe 

perioada în care nu se reproduce.  

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/little-bittern/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Este prezent în majoritatea tarilor în zonele umede şi joase de 

diferite tipuri şi dimensiuni. 

10 Populația 

națională 

8.000-10.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 
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12 Fotografii 

 

Stârcul pitic -Ixobrychus minutus- . Foto: Jozsef Gergely 

 

 

 

Tabelul nr.  74 Date generale privind specia Lanius collurio din cadrul ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A338 

2 Denumire 

științifică 

Lanius collurio 

3 Denumire 

populara 

Sfranciocul roșiatic 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Măsurând 17 centimetri în lungime, sfranciocul roșiatic este putin 

mai mare decât o vrabie de casa. Masculii sunt ușor recunoscuți prin 

aspectul remarcabil. Au un cap cenușiu-albăstrui, o banda neagra în 

dreptul ochilor, spatele este castaniu, coada neagra încadrată cu alb, 

pieptul şi burta sunt roz, iar ciocul este negru şi încovoiat. Femelele 

şi păsările tinere nu au banda neagra a masculului în dreptul ochilor 

şi sunt de un brun deschis; tinerii nu au dungi pe spate.  
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http://www.arkive.org/red-backed-shrike/lanius-collurio/ 

Sfranciocul roșiatic este un migrator pe distante lungi. Acesta revine 

pe teritoriul de reproducere din Europa Centrala în luna aprilie. 

Reproducerea are loc de la începutul lunii mai sau de la mijlocul 

lunii mai -În funcție de latitudine-  pana în luna iulie şi este urmata 

de migrarea din toamna, care durează pana în octombrie în Europa. 

http://www.hbw.com/species/red-backed-shrike-lanius-collurio 

6 Perioade critice Sfârșitul lui aprilie - sfârșitul lui septembrie 

7 Cerințe de habitat Acesta cuibărește în diferite tipuri de arbori pitici, tufișuri şi margini 

forestiere, înconjurate de zone deschise. 

8 Arealul speciei Sfranciocul roșiatic cuibărește în întreaga Europa, cu excepția 

majorității zonelor nordice, din insulele iberice centrale şi sudice şi 

din numeroase insule mediteraneene. Acesta migrează prin Europa 

de sud şi est spre zonele tropicale şi Africa de sud şi spre nord-vestul 

Indiei pentru perioada de iarna.  

http://www.arkive.org/red-backed-shrike/lanius-collurio/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Răspândit în întreaga tara, din zonele joase de câmpie pana în zonele 

muntoase.     

10 Populația 

națională 

1.380.000-2.600.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii  

http://www.arkive.org/red-backed-shrike/lanius-collurio/
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Sfranciocul roșiatic -Lanius collurio, mascul- . Foto: Voislav Vasic 

 

 

 

Tabelul nr.  75 Date generale privind specia Nycticorax nycticorax din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A023 

2 Denumire 

științifică 

Nycticorax nycticorax 

3 Denumire 

populara 

Stârcul de noapte 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

VU - Vulnerabil 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea roșie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Stârcul de noapte este un stârc îndesat cu penaj de culoare cenușie şi 

alba cu creștet şi spate distinctive de un negru lucios. Adulții au 

capul negru care înaintează într-o linie alba deasupra ciocului. 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

233 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

Părțile laterale ale capului şi gatului gros sunt albe. Ciocul gros, 

curbat în jos este negru. Lorumul are o culoare albastra verzuie, irișii 

sunt roșiatici. Spatele este de culoare neagra, iar tectricele, târtița şi 

coada sunt cenușii. Abdomenul este alb spre cenușiu pal. Picioarele 

şi labele relativ scurte au o culoare galben pal. în timpul curtării, 

lorumul devine negru, iar picioarele roșu spre roz. Penajul negru de 

pe cap şi spate ia o culoare verde albăstruie lucioasa, iar penele albe 

de pe cap se dezvolta şi pot atinge o lungime de 25 cm. Femelele 

sunt în medie mai scunde decât masculii conform majorității 

măsurătorilor şi au pene mai scurte pe cap în timpul sezonului de 

împerechere. Stârcul de noapte are dimensiune şi culoare diferite în 

funcție de zona geografica si, pe baza acestor caracteristici, s-au 

recunoscut pana la patru rase. Cu toate acestea, diversitatea printre 

indivizi este ridicata. Tinerii au penaj brun, foarte diferit fata de cel 

al adulților. Capul şi părțile superioare au culoare brun-cenușie cu 

pete gălbui, albe sau arămii. Lorumul este de culoare verde, iar irișii 

sunt galben-portocalii spre roșu brun, devenind de culoare rosie la 

vârsta de 2-3 ani. Ciocul puternic este negru şi sub forma de corn. 

Ciocul superior este negru cu margini gălbui sau verzi, devenind 

negru cu margini verzi la vârsta de un an. Ciocul inferior are forma 

de corn, devenind galben cu vârf de corn sau verde gălbui cu vârf 

negru la în jur de un an şi negru pana la vârsta de 2 ani. Tectricea 

este bruna cenușie cu pete mai deschise; remigele sunt brune cenușii 

cu vârfuri albe. Penele supracodale devin brune. Târtița este bruna 

cenușie cu dungi albe. Coada este cenușie. Pieptul şi burta sunt 

cenușii cu dungi brune închise. Picioarele sunt de culoare verde 

gălbui spre verde măsliniu, devenind galbene pana la vârsta de 2 ani. 

Pana la vârsta de un an, tânărul are încă o culoare bruna spălăcită, 

cap şi spate brune cu câteva pete şi dungi dedesubt. Tinerii mai în 

vârstă -2-3 ani-  preiau comportamentul adulților treptat devenind 

mai închiși la culoare petele dispărând şi deschizându-se la culoare 

în partea inferioara, cu câteva pene brune ramase pe cap, spate sau 

aripi. 

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/black-

crowned-night-heron/ 

Populațiile din nord ale acestei specii sunt migratoare, cele care se 

împerechează în vest Paleartic migrând pe un front larg de-a lungul 

desertului Sahara, iar cele care se împerechează în America de Nord 

migrând pe un front mai îngust de-a lungul coastelor Atlanticului şi 

Pacificului. Migrările spre sud după împerechere se produc din 

septembrie pana în octombrie, iar migrările de întoarcere spre nord 

se produc din martie pana în mai. în regiuni temperate, împerecherea 

se produce primăvara. De obicei, specia cuibărește în colonii solitare 

sau mixte în număr mic. 

http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/black-crowned-night-heron/
http://www.heronconservation.org/herons-of-the-world/black-crowned-night-heron/
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BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Nycticorax nycticotrax. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la 

data de 25.06.2015. 

6 Perioade critice Din martie pana în octombrie. 

7 Cerințe de habitat Specia este întâlnită în zonele cu bălți cu apa dulce, sărată sau în ape 

saline cu vegetație acvatica, bambus sau copaci -de ex., pin, stejar 

sau mangrova-  pentru adăpostire şi cuibărire, preferând pentru 

cuibărire insulele sau zonele în care nu exista prădători. Aceasta 

ocupa marginile împădurite ale râurilor de mica adâncime, cursuri de 

apa, lagune, bălți, iazuri, lacuri, mlaștini şi mangrove şi se pot hrăni 

pe izlazuri, bazine, canale, iazuri de acvacultura şi câmpuri de orez -

pana la 96% din resursele de hrănire ale coloniei pot fi preluate din 

câmpuri de orez din apropiere- . în timpul migrării, specia poate 

frecventa şi pajiștile uscate sau coastele marine, zone cu alge marine 

şi estuare. Aceasta se împerechează pana la 4.800 m, dar cel mai 

frecvent se întâlnește la altitudini de pana la aproximativ 2.000 m. 

 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Nycticorax nycticorax. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la 

data de 11.06.2015.  

8 Arealul speciei Stârcul de noapte se întâlnește în zonele temperate şi tropicale din 

America de Nord şi Sud, Europa, Africa şi Asia pana în Indiile de 

Est. 

http://www.heronconservation.org/styled-5/styled-10/ 

9 Răspândirea în 

Romania 

Aceasta cuibărește în colonii polispecifice de-a lungul tuturor 

râurilor mari din zonele de câmpie joasa, inclusiv în zone cu 

vegetație adecvata pentru împerechere, dar majoritatea populației 

naționale se întâlnește în Delta Dunării. 

10 Populația 

națională 

6.500-8.500 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Moderata 

12 Fotografii 

 

Stârcul de noapte -Nycticorax nycticorax- . Foto: Voislav Vasic 

 

 

 

Tabelul nr.  76 Date generale privind specia Phalacrocorax pygmeus din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr. Informații 

/ Atribut 

Descriere 

1 COD - 

EUNIS 

A393 

2 Denumire 

științifică 

Phalacrocorax pygmeus 

3 Denumire 

populara 

Cormoranul mic 

4 Starea de VU - Vulnerabil 
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conservare 

în Romania 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor din Romania.  

Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi Academia Romana. 

București. 

5 Descrierea 

speciei  

Este o pasare de culoare neagra cu luciu verzui de talie medie, 45-55 cm lungime 

şi cu o anvergura a aripilor de 75-90 cm. Are o coada lunga şi un cioc scurt gros. 

Adulții au mici smocuri de pene albe pe cap gat şi pântece în sezonul de 

împerechere. Păsările care nu se împerechează au gatul alb. Masculii şi femelele 

au aspect similar, dar păsările tinere sunt mai cenușii şi brune. 

Specia se împerechează intre aprilie şi iunie în colonii mixte mari, părăsind zonele 

de împerechere spre finalul lunii august şi revenind intre martie şi aprilie.  

Specia este sedentara în arealul sau cu câteva populații care migrează pe distante 

scurte. Pe tot parcursul anului se hrănește în mod normal individual sau în grupuri 

mici. Hrana se compune în principal din pesti de pana la 15 cm lungime. 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Microcarbo pygmaeus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade 

critice 

Intre noiembrie şi august -cuprinzând o mare parte din sezonul acestora de 

împerechere şi iernare- . 

7 Cerințe de 

habitat 

Specia este întâlnită în zonele cu stufăriș, zonele de tranziție dintre stufăriș şi ape 

deschise, țărmuri intens pășunate sau cosite şi pajiști umede, iar în timpul iernii, în 

zone de coasta umede, de-a lungul râurilor, si, uneori, pe lacuri interioare. 

Habitatul de cuibărire preferat sunt salciile.  

 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Microcarbo pygmaeus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

8 Arealul 

speciei 

Specia cuibărește în sud-estul Europei -la est de Italia- , Rusia, Iran, Kazakhstan, 

Tajikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan şi iernează în principal în Albania, Grecia, 

statele balcanice, Turcia, Cipru, Irak, Iran, Azerbaijan cat şi Israel, Bulgaria, 

Romania şi Siria. 

9 Răspândire

a în 

Romania 

În Romania, conform studiilor efectuate la sfârșitul secolului al XIX-lea de către 

ornitologul de origine ceha, Robert Ritter von Dombrowski [3], cormoranul mic 

era prezent în colonii mari în Delta Dunării, Balta Brailei şi Balta Ialomiței, pe 

Lacul Vederoasa -Județul Constanta- , pe unele iazuri şi bălți cu stuf şi salcii din 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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Muntenia. Numărul perechilor de cormoran mic atingea 10.000, fara a fi luata în 

calcul populația existenta în Delta Dunării. Populațiile de cormoran mic din 

Romania cunosc un declin abrupt în special în anii 60, când, ca urmare a politicii 

agrare comuniste, au fost asanate Insula Mare a Brailei şi parti importante din 

Balta Ialomiței, pentru a fi redate agriculturii, astfel fiind distruse habitatele multor 

specii de păsări acvatice. în prezent, cormoranul mic este întâlnit în Delta Dunării, 

pe Balta Jijia Larga -județul Iași- , posibil pe bălțile Mata, Radeanu, Vădeni -

județul Galați- , Balta Cârjă -județul Vaslui- , la Vlădești pe raul Prut -județul 

Galați- , pe Insula Calinovat din județul Caraș-Severin, în Insula Mica a Brailei, pe 

balta Dunăreni, -Marleanu, județul Constanta-  Dunăreni, Constanta, în lunca 

Dunării pe balta Parches - Somova -județul Tulcea- . La nivel global s-a estimat ca 

întreaga populație de cormorani mici este de 85.000-180.000 de indivizi -studiu 

efectuat de Wetlands International în anul 2006- , iar 75-94% din totalul populației 

globale trăiește în Europa. Cea mai mare colonie este în Delta Dunării, numărând 

4.000 de perechi, dar acesta pare sa scadă din cauza unui plan de canalizare masiv, 

care, în ciuda statutului de protejare a deltei, a început în mai 2004. Potrivit unui 

studiu realizat de BirdLife International în 2004 s-a estimat ca populația de 

cormoran mic din Romania este de 11.500-14.000 de perechi, iar în timpul iernii 

1.500 - 4.000 perechi. 

 

http://www.birdsofeurope.org/birds.php?l=en&cat=18&sub=7&vid=15&id=4464

&type=bird 

10 Populația 

națională 

11.500-14.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările populației, tendințe şi 

starea de conservare. BirdLife International, Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea 

datelor 

privind 

populația 

națională 

Buna 
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12 Fotografii 

 

Cormoranul mic -Phalacrororax pygmeus-  în penaj de iarna. Foto: Maciej 

Szymanski 

 

 

 

Tabelul nr.  77 Date generale privind specia Alcedo atthis din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A229 

2 Denumire 

științifică 

Alcedo atthis 

3 Denumire 

populara 

Pescărașul albastru 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

Niciuna 

Botnariuc, N. & Tatole, V. -eds- . 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania- .  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa 

şi Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Aceasta specie are de obicei coada scurta, corp scund şi îndesat, cap 

mare şi cioc lung. Masculul adult din sub-specia din Europa de Vest, 

A. a. ispida, are părțile superioare de culoare verde-albăstruie, cu 

spate şi târtița de culoare albastra-azurie pala, o pata brun roșcată la 
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

baza ciocului şi o pata brun roșcată pe ureche. Are o dunga albastra-

verzuie pe gat, pata alba pe gat şi gușa, piept şi burta brun-roșiatice 

şi un cioc negru cu puțin roșu la baza. Picioarele şi labele sunt de un 

roșu strălucitor. Are o lungime de aproximativ 16 centimetri cu o 

anvergura a aripilor de 25 cm şi cântărește 34-46 grame. Femela are 

aspect identic cu cel al masculului, cu excepția faptului ca 

mandibula sa inferioara este roșie-portocalie cu vârf negru. Păsările 

tinere sunt similare cu cele adulte, dar cu părțile superioare mai fade 

şi mai verzi şi cu părțile inferioare mai pale. Ciocul sau este negru, 

iar picioare sunt negre la început.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_kingfisher 

Pescărașul albastru locuiește în principal în Europa, dar cu migrări 

scurte generate de vreme. Împerecherea are loc intre aprilie şi iunie. 

http://www.vogelwarte.ch/en/birds/birds-of-switzerland/common-

kingfisher.html 

6 Perioade critice Întregul an. 

7 Cerințe de habitat În regiunile temperate, acest pescăraș albastru populează cursurile de 

apa şi râurile curate, lente şi lacurile cu bancuri cu multa vegetație. 

Acesta frecventează arborii pitici şi tufișurile atârnând pe ramuri 

aproape de apele deschise, de mica adâncime în care vânează. Iarna, 

frecventează zonele costiere, deseori hrănindu-se în estuare sau 

porturi şi de-a lungul malurilor stâncoase.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_kingfisher 

8 Arealul speciei Pescărașul albastru este răspândit în mare parte în Eurasia şi Africa 

de Nord. 

9 Răspândirea în 

Romania 

În Romania, se împerechează în întreaga tara, de-a lungul bancurilor 

abrupte ale diferitelor corpuri de apa. 

10 Populația 

națională 

12.000-15.000 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_kingfisher
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

12 Fotografii 

 

Pescăraș albastru -Alcedo atthis- . Foto: Anonim 

 

 

 

Tabelul nr.  78 Date generale privind specia Falco vespertinus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A097 

2 Denumire 

științifică 

Falco vespertinus 

3 Denumire 

populara 

Vânturelul de seara 

4 Starea de 

conservare în 

Romania 

VU - Vulnerabil 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Este o specie de dimensiune medie-mica, cu aripi lungi. Masculul 

adult este de culoare cenușie- albăstruie, cu excepția aripilor 

subcodale şi picioarelor roșii; iar zonele de sub aripa sunt de un 

cenușiu uniform. Femela are spatele şi aripile cenușii, capul, pieptul 

şi burta inferioare portocalii, iar fata alba cu dungi la ochi şi mustața 

negre. Păsările tinere sunt brune deasupra şi gălbui dedesubt cu 

dungi întunecate şi un model al fetei similar cu cel al femelei. 

Vânturelul de seara are o lungime de 28-34 cm cu o anvergura a 
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

aripilor de 65-75 cm.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Red-footed_falcon 

Specia este migratoare, păsările deplasându-se pe distante mari în 

zonele de iernare din Africa de Sud. Majoritatea părăsesc zonele de 

cuibărire în august şi septembrie, făcând călătoria de întoarcere intre 

februarie şi mai. 

BirdLife International -2015-  Fisa informativa privind specia: 

Falco vespertinus. Descărcat de pe http://www.birdlife.org la data de 

25.06.2015. 

6 Perioade critice Mijlocul lui aprilie - octombrie 

7 Cerințe de habitat Habitat deschis precum stepele sau zonele de pădure şi stepa, dar şi 

în regiunile cultivate. în Europa, speciile trăiesc în zonele joase de 

câmpie şi cuibăresc rareori la peste 300 m peste nivelul marii. O 

hrănire buna cu insecte este cruciala.  

http://www.europeanraptors.org/raptors/red_footed_falcon.html 

8 Arealul speciei Specie din Europa de Est. Din Austria şi Italia, specia este întâlnită 

în zonele de est pe un front lat pana în Siberia. în Europa, aceasta se 

întâlnește în Austria, Italia, Ungaria, Slovacia, Serbia, Bulgaria şi 

Romania, Belarus, Ucraina, Moldova şi Rusia. Populațiile mici pot 

cuibări şi în Tarile Baltice. în timpul migrării, deseori mai departe în 

vest, fiind reperate periodic în Germania. în anumiți ani, aceasta 

cuibărește în Germania în timpul primăverii atunci când numeroși 

vânturei de seara vizitează Germania în timpul migrării. 

http://www.europeanraptors.org/raptors/red_footed_falcon.html 

9 Răspândirea în 

Romania 

În Romania, populația de vânturei de seara care cuibărește se 

împarte în doua sub-populații distincte în funcție de Carpați. Cea din 

vest, care formează o populație de împerechere cu păsările din 

Ungaria şi Serbia, este de aproximativ 200 de perechi, 30% din 

populația estimata a României. Sub-populația estica se afla în 

apropierea Marii Negre. 

http://milvus.ro/en/the-protection-of-the-red-footed-falcon-În-the-

western-plain 

10 Populația 

națională 

1.300-1.600 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red-footed_falcon
http://www.birdlife.org/


 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

242 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii 

 

Vânturelul de seara -Falco vespertinus, mascul- . Foto: Voislav 

Vasic 

 

 

 

Tabelul nr.  79 Date generale privind specia Lanius minor din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

1 COD - EUNIS A339 

2 Denumire 

științifică 

Lanius minor 

3 Denumire 

populara 

Sfranciocul cu frunte neagra / Sfranciocul mic 

4 Starea de Niciuna 
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

conservare în 

Romania 

Botnariuc, N. & Tatole, V, -ed.- , 2005 - Cartea rosie a vertebratelor 

din Romania.  Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa şi 

Academia Romana. București. 

5 Descrierea speciei  Masculul adult al acestei specii are ceafa, obrajii, urechile şi 

sprâncenele şi partea frontala a creștetului de culoare neagra. Partea 

din spate a creștetului şi spatele are o culoare cenușie albăstruie, iar 

târtița are o culoare asemănătoare, dar mai pala. Părțile inferioare 

sunt de culoare alba cu pieptul inferior şi burta rozalii. Axilarele sunt 

de un alb-cenușiu, iar tectricele părții inferioare ale aripii sunt de 

culoare neagra-maronie. Penele codale centrale sunt negre cu 

vârfurile şi baza de culoare alba. Celelalte perechi au zone mai mari 

de culoare alba şi mai putin negru. Remigele primare sunt negre cu 

vârfuri galben închis cu baza alba. Remigele secundare sunt negre cu 

vârfuri mai largi de culoare deschisa, dar baza nu este alba. 

Tectricele sunt negre, iar remigele inferioare au extremitățile de 

culoare gri. Femela are penajul asemănător, dar capul este mai 

degrabă cenușiu închis decât negru, învelișul auricular negru-

maroniu, părțile superioare de un cenusiu-brun, iar părțile inferioare 

prezintă mai putin roz decât la mascul. Puietul este asemănător 

adulților, dar este în întregime mai brun. Ii lipsește cenușiul de pe 

spate şi târtița care sunt de culoare bruna şi ușor dungate, iar părțile 

inferioare sunt albe şi crem, fara nicio nuanță de roz. Toate păsările 

au ciocul negru-brun, cu baza mai deschisa la mandibula inferioara, 

iriși maro şi picioare şi labe negre. Adultul are o lungime de 

aproximativ 20 cm cu o anvergura a aripilor de 13 cm şi lungime a 

pulpei de 2,5 cm. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_grey_shrike 

Sfranciocul mic este un migrator pe distanta lunga. Întreaga 

populație de reproducere iernează în Africa de Sud. Locuiește în 

Europa centrala pentru o perioada scurta de timp, sosind la sfârșitul 

lunii aprilie şi plecând în luna august. Împerecherea are loc din mai 

spre începutul lui iunie, depunând ouăle pana la începutul lui iulie. 

http://www.hbw.com/species/lesser-grey-shrike-lanius-minor 

6 Perioade critice Sfârșitul lunii aprilie - august. 

7 Cerințe de habitat Pe perioada verii, sfranciocul mic locuiește în zone rurale deschise, 

pe marginile zonelor cultivate, landa cu arbuști şi copaci răzleți, 

grădini, crânguri, păduri şi copaci de pe marginea drumului.  în 

timpul iernii este întâlnit de obicei în tufăriș şi printre arbuștii țepoși.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_grey_shrike 

https://en.wikipedia.org/wiki/Covert_feather
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_feather
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_feather
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarsus_(skeleton)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_grey_shrike
https://en.wikipedia.org/wiki/Heathland
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrubland
https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia
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Nr. Informații / 

Atribut 

Descriere 

8 Arealul speciei Cuibărește în sudul şi centrul Europei, iar pe timpul verii în vestul 

Asiei şi  migrează la începutul toamnei pentru anotimpul de iarna în 

sudul Africii, întorcându-se primăvara. Primăvara sau toamna 

hoinărește rareori în Europa de vest. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_grey_shrike 

9 Răspândirea în 

Romania 

Cuibărește în zonele joase şi în văile râurilor, în zone care cuprind 

câmpii joase, precum şi arbori solitari, șiruri de copaci şi păduri 

mici.  

10 Populația 

națională 

Adăpostul principal din Europa se afla în Romania, unde cuibăresc  

364.000-857.000 perechi -mai mult de jumătate din populația 

europeana- . 

BirdLife International. 2004. Păsări în Europa: estimările 

populației, tendințe şi starea de conservare. BirdLife International, 

Cambridge, Marea Britanie 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Medie 

12 Fotografii 

 

Sfranciocul cu frunte neagra -Lanius minor- . Foto: Voislav Vasic 

 

 

 

B. Date specifice privind speciile de păsări care reprezintă obiectul protecției sitului 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bird_migration
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ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Rezultatele din aceasta secțiune se refera doar la speciile observate în timpul cercetării. 

Următoarele specii nu au fost observate: Buhaiul de balta -Botaurus stellaris-  şi Cristelul de camp 

-Crex crex- . 

 

 

 

Tabelul nr.  80 Date specifice privind specia Circus cyaneus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1.  Specia A082 Eretele vânat -Circus cyaneus-  

2.  Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Circus cyaneus în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: maxim 4 exemplare au fost observate în zona de 

studiu în timpul iernii. Migrația de primăvara a fost slab 

pronunțată. 

Perioada de ședere a speciei Circus cyaneus în zona de studiu: 

A. determinata: decembrie 

b. potențiala: din octombrie pana în aprilie 

Specia Circus cyaneus nu se reproduce în zona de studiu. 

3.  Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Circus cyaneus în zona de studiu. Un punct 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

reprezintă o înregistrare. 

4.  Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Specia Circus cyaneus a fost observata în toată zona de studiu. 

Zonele de căutare a hranei pentru aceasta specie sunt 

habitatelor specifice: terenuri agricole deschise, pajiști şi lunca 

-nivelul apei a fost scăzută în timpul perioadei de studiu- . Nu 

s-a observat vânătoarea în zonele cu vegetație densa, cum ar fi 

păduri sau lunca. 

5.  Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o odihna şi hrănire / pasaj 

o iernare 

6.  Statutul de 

prezenta 

[spațial] 

o izolata 

7.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8.  Abundenta o rara 

9.  Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Decembrie 2014 – Aprilie 2015 

10.  Alte informații 

privind sursele 

de informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  81 Date specifice privind specia Circus pygargus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A084 Eretele sur -Circus pygargus-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Circus pygargus în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: maxim 3 exemplare au fost observate într-o zi în zona 

de studiu în timpul primăverii. Migrația de primăvară a fost slab 

pronunțată. în toate cazurile s-a observat un singur exemplar pe 

locație. 

Perioada de ședere a speciei Circus pygargus în zona de studiu: 

A. determinata: Aprilie 

b. potențiala: martie-mai şi septembrie-octombrie 

Reproducerea speciei Circus pygargus nu a fost observata în zona 

de studiu. 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 
Distribuția speciei Circus pygargus în zona de studiu. Un punct 

reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia Circus pygargus a fost observata în special vânând, în 

habitate deschise: terenuri agricole, pășuni şi zone umede. în plus, 

unele exemplare au fost observate în timpul zborului în  migrația de 

primăvară. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o odihna şi hrănire / pasaj 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o marginala 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

  

8. Abundenta o rara 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Aprilie 2015 – mai 2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.  82 Date specifice privind specia Circus aeruginosus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A081 Eretele de stuf -Circus aeruginosus-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Circus aeruginosus în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: maxim 3 exemplare au fost observate într-o zi în 

zona de studiu în timpul primăverii. Migrația de primăvară a fost 

slab pronunțată. în toate cazurile s-au observat unul sau doua 

exemplare. 

Perioada de ședere a speciei Circus aeruginosus în zona de 

studiu: 

A. determinata: aprilie-iunie 

b. potențiala: martie-noiembrie 

Reproducerea speciei Circus aeruginosus nu a fost observata în 

zona de studiu. Cu toate acestea, prezenta periodica a 

exemplarelor adulte în perioada de reproducere indica 

posibilitatea de împerecheze a 1-2 perechi. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Circus aeruginosus  în zona de studiu. Un 

punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Specia Circus aeruginosus a fost observata vânând în toate 

habitatele deschise: terenurile agricole, pășuni şi zone umede. în 

plus, unele exemplare au fost înregistrate în timpul zborului  în 

migrația de primăvară. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o odihna şi hrănire / pasaj 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta o rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie 2015 – Iulie 2015 

10. Alte informații - 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

privind sursele de 

informații 

 

 

 

 

Tabelul nr.  83 Date specifice privind specia Ciconia ciconia din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1.  Specia A031 Barza alba -Ciconia ciconia-  

2.  Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Ciconia ciconia în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: maxim 15 exemplare au fost observate, 

hrănindu-se într-o zi, în perioada de reproducere, primăvară 

şi vara. Migrația de primăvară a fost slab pronunțată. în 

majoritatea cazurilor s-a observat un exemplar, iar cel mai 

mare grup observat era format din 6 exemplare. Păsările 

observate în zona de studiu aparțin cel mai probabil unor 

perechi reproducătoare din satele din jurul zonei de studiu: 

Cebza, Macedonia, Ciacova, Ghilad, Gad, Crai Nou şi 

Giulvăz. 

Preferința pentru habitatele unde se hrănesc: iazurile din 

zona inundata a râului Timiș. 

Perioada de ședere a speciei Ciconia ciconia în zona de 

studiu: 

A. determinata: aprilie-iunie 

b. potențiala: martie-august 

Reproducerea speciei Ciconia ciconia nu a fost observata în 

zona de studiu. Cele mai apropiate perechi s-au observat în 

satul Macedonia, la 700 m de marginea zonei de studiu. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Ciconia ciconia în zona de studiu. Un 

punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Specia Ciconia ciconia se reproduce în toate satele din jurul 

ariei naturale protejate: Macedonia, Cebza, Crai Nou, 

Rudna, Ghilad, Gad, Cicova. Este prezenta în aria naturala 

protejata pentru a se hrăni pe zonele umede din lunca, 

precum şi pe pajiști şi terenuri agricole. De multe ori se 

hrănește şi cu alte păsări de apa, în special egreta mica. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o odihna şi hrănire / pasaj  

6. Statutul de 

prezenta 

[spațial] 

o larg răspândită 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8.  Abundenta o comuna 

9.  Perioada de Aprilie 2015 -  iunie 2015 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

colectare a 

datelor din teren 

10. Alte informații 

privind sursele 

de informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  84 Date specifice privind specia Dendrocopus medius din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A238 Ciocănitoarea de stejar / Ciocănitoarea pestriță mijlocie -

Dendrocopus medius-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Dendrocopus medius în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: maxim 3 exemplare au fost observate folosind 

metoda playback în timpul unei zi în pădure. Mișcările sunt slab 

pronunțate. în toate cazurile un singur exemplar a fost observat pe 

locație. 

Preferința pentru habitat: pădure, stejar bătrâni -Quercus robur- . 

Perioada de ședere a speciei Dendrocopus medius în zona de 

studiu: 

A. determinata: Aprilie 

b. potențiala: ianuarie - decembrie 

Reproducerea speciei Dendrocopus medius nu a fost dovedita în 

zona de studiu. Cu toate acestea, reproducerea este considerata 

posibila, datorita habitatului favorabil. 

Numărul de perechi reproducătoare: 3-5. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Dendrocopos medius în zona de studiu. Un 

punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Specia Dendrocopos medius a fost observata doar în pădure, în 

zona stejarilor vechi. Acesta nu a fost observata în alte habitate. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta o rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie 2015 – Mai 2015 

  

10. Alte informații - 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

privind sursele de 

informații 

 

 

Tabelul nr.  85 Date specifice privind specia Dryocopus martius din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A236 Ciocănitoarea neagra -Dryocopus martius-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Dryocopus martius în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: au fost înregistrate maxim 2 exemplare folosind o 

metoda de redare pe parcursul unei zile în pădure. Mișcările sunt 

slab pronunțate. în ambele cazuri a fost înregistrat un exemplar per 

locație. 

Preferința pentru habitat: pădure.   

Perioada de ședere a Dryocopus martius în aria studiata: 

a. constatata: Aprilie 

b. potențiala: Ianuarie - Decembrie 

Reproducerea Dryocopus martius nu a fost demonstrata în aria 

studiata. Totuși, având în vedere habitatul prielnic, reproducerea 

este considerata probabila. 

Numărul de perechi de reproducere: 1. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

Distribuția ciocănitorii negre -Dryocopus martius-  în aria studiata. 

Un punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Dryocopus martius a fost înregistrată doar în pădure. Nu a fost 

înregistrată în alte habitate. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  rara 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Aprilie/2015 – Mai/2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

- 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

256 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

informații 

 

 

Tabelul nr.  86 Date specifice privind specia Egretta alba din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A027 Egreta mare -Egretta alba-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Egretta alba în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: maxim au fost înregistrate maxim 12 exemplare pe zi 

în toată aria -primăvara târzie- . în timpul iernii numărul maxim 

de exemplare observate pe zi în aria analizata a fost de 4. 

Mișcările sunt slab pronunțate. în majoritatea cazurilor au fost 

înregistrate exemplare singure, în timp ce într-un singur caz, au 

fost înregistrate doua exemplare împreună. 

 Preferința pentru habitat: zone umede din  zonele inundabile şi în 

interiorul canalelor. Nu au fost observate păsări pe lunci.   

 

Perioada de ședere a Egretta alba în aria studiata: 

a. constatata: Decembrie – Iuni 

b. potențiala: Ianuarie - Decembrie 

Reproducerea Egretta alba nu a fost probata în aria studiata. 

Colonia de bâtlan din pădure a fost cercetata integral pentru a găsi 

perechi de reproducere de Egretta alba, dar fara succes. Alte 

habitate prielnice pentru reproducere nu exista. Totuși, deasupra 

coloniei au fost obsevate zburând exemplare de Egretta alba 

singure. Condiții potențiale pentru reproducere exista. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția egretei mari -Egretta alba-  din aria studiata. Un punct 

reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Egretta alba a fost observata hrănindu-se doar într-o vale 

inundabila – pe o rămășiță a unei zone umede inundabile, precum 

şi în canal. Exemplare singure au fost înregistrate zburând din 

zonele vecine spre valea inundabila a râului Timiș şi în sens 

invers. în alte habitate nu a fost observata. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o rezidenta 

o odihna şi hrănire / pasaj 

o iernare 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

7.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Decembrie/2014 – Iunie 2015 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  87 Date specifice privind specia Egretta garzetta din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A026 Egreta mica -Egretta garzetta-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Egretta garzetta în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: au fost observate maxim 13 exemplare -dispersate-  

pe zi  în toată aria -perioada în care are loc hrănirea intensiva a 

tinerelor exemplare- . în afara de aceastea, au fost înregistrate 

multe observații în timpul anchetelor asupra coloniilor de 

reproducere, realizate cu scopul de a determina numărul de 

perechi reproducătoare şi mișcările locale. în majoritatea cazurilor 

au fost înregistrate exemplare singure, în timp ce într-un singur 

caz, au fost înregistrate 5 exemplare pe un singur lac, hrănindu-se 

împreună. 

Preferința pentru habitat: zone umede din zone de revărsare. Un 

număr important de exemplare se hrănesc în zonele umede din 

afara ariei studiate.   

Perioada de ședere a Egretta garzetta în aria studiata: 

a. constatata: Aprilie - Iunie 

b. potențiala: Martie - Octombrie 

Reproducerea Egretta garzetta a fost dovedita în aria studiata, în 

colonii cu mai multe specii, unde exemplarele de egreta mica 

cresc împreună cu exemplarele de stârc cenușiu şi stârc de noapte 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

-locație: 45 29 15.58 N; 21 00 47.72 E- . Numărul de perechi de 

reproducere Egretta garzetta în 2015 a fost de 30-50. 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția egretei mici -Egretta garzetta-  în aria studiata -În 

afara coloniei de reproducere- . Un punct reprezintă o înregistrare.  

 

Colonia de reproducere Stârc cenușiu şi Egreta mica -Egretta 

garzetta-  în aria studiata  

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Egretta garzetta se reproduce în aria studiata. Colonia este situata 

în coltul Pădurii Macedonia. Au fost înregistrate păsări din 

colonie aflate în căutarea hranei în zona de revărsare a râului 

Timiș, de-a lungul zonei analizate. în afara acestor observații au 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

fost localizate exemplare singure zburând din zonele umede din 

împrejurimi în aria analizata şi în sens invers. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o odihna şi hrănire / pasaj 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  comuna 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie/2015 – Iunie/2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  88 Date specifice privind specia Ixobrychus minutus din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A022 Stârcul pitic -Ixobrychus minutus-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Ixobrychus minutus în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: au fost înregistrate maxim doua exemplare pe zi în 

aria studiata -În perioada de reproducere- . în toate cazurile -3 

cazuri- , exemplarele observate au fost păsări singure.  

Preferința pentru habitat: canale inundabile cu vegetație acvatica 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

densa, precum şi tufe acvatice de pe malul râului -habitat de 

hrănire- . 

Perioada de ședere a Ixobrychus minutus în aria studiata: 

a. constatata: Mai - Iunie 

b. potențiala: Aprilie – Septembrie 

Reproducerea Ixobrychus minutus nu a fost dovedita în cadrul 

ariei studiate. Cu toate acestea, având în vedere habitatele 

potrivite, dar fragmentate, precum şi prezenta exemplarelor adulte 

în perioada de reproducere, aceasta este considerata ca fiind 

posibila. 

Număr de perechi reproducătoare Ixobrychus minutus în 2015 a 

fost de 1-3. 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția stârcului pitic -Ixobrychus minutus-  în aria studiata. 

Un punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Reproducerea Ixobrychus minutus este considera a fi realizata 

numai în acele canale foarte încărcate cu stuf şi papura  -vegetație 

acvatica densa- . De asemenea au fost înregistrate păsări suspecte 

a se reproduce în zonele umede din împrejurime, zburând din 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

acestea spre valea inundabila a râului Timiș, pentru hrănire.  

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o marginala 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Mai/2015 – Iunie/2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  89 Date specifice privind specia Lanius collurio din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A338 Sfrancioc roșiatic -Lanius collurio-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Lanius collurio în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: specia a fost dispersata  în toată aria şi teritoriile 

cercetării. în majoritatea cazurilor au fost localizate exemplare 

singure şi perechi teritoriale.  

Preferința pentru habitat: arbuști de mărimi diferite, care includ 

următoarele specii de tufișuri şi arbori pitici: Prunus spinosa, 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

Sambucus nigra, Ctataegus sp, Cornus sanguinea, Pyrus piraster.   

Se regăsesc de asemenea la marginea pădurilor şi la marginea 

lizierelor. 

Perioada de ședere a  Lanius collurio în aria studiata: 

a. constatata: Aprilie - Iunie 

b. potențiala: Aprilie – Octombrie 

Reproducerea Lanius collurio nu a fost dovedita în cadrul zonei 

de studiu prin înregistrarea unui cuib. Cu toate acestea, având în 

vedere habitatul foarte potrivit, stabil şi disponibil pe scara larga, 

prezenta şi comportamentele teritoriale ale adultilori masculi şi 

femele, reproducerea este considerata probabila. 

Număr de perechi reproducătoare de Lanius collurio în aria 

studiata în 2015 a fost: 100-200. 

 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția sfranciocului roșiatic -Lanius collurio-  în zona 

studiata. Un punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

Lanius collurio apar în toți arbuștii din zona protejata, inclusiv 

arbuști din Pădurea Macedonia -În spatiile deschise din pădure, 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

[interpretare] pe marginile de pajiști forestiere şi de-a lungul marginii pădurii- , 

arbuști de-a lungul drumurilor şi capătul satului Macedonia. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o larg răspândită 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  comuna 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie/2015 – Iunie/2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

Tabelul nr.  90 Date specifice privind specia Lanius collurio din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A338 Sfrancioc roșiatic -Lanius collurio-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Lanius collurio în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: specia a fost dispersata  în toată aria şi teritoriile 

cercetării. în majoritatea cazurilor au fost localizate exemplare 

singure şi perechi teritoriale.  

Preferința pentru habitat: arbuști de mărimi diferite, care includ 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

următoarele specii de tufișuri şi arbori pitici: Prunus spinosa, 

Sambucus nigra, Ctataegus sp, Cornus sanguinea, Pyrus piraster.   

Se regăsesc de asemenea la marginea pădurilor şi la marginea 

lizierelor. 

Perioada de ședere a  Lanius collurio în aria studiata: 

a. constatata: Aprilie - Iunie 

b. potențiala: Aprilie – Octombrie 

 

Reproducerea Lanius collurio nu a fost dovedita în cadrul zonei 

de studiu prin înregistrarea unui cuib. Cu toate acestea, având în 

vedere habitatul foarte potrivit, stabil şi disponibil pe scara larga, 

prezenta şi comportamentele teritoriale ale adultilori masculi şi 

femele, reproducerea este considerata probabila. 

Număr de perechi reproducătoare de Lanius collurio în aria 

studiata în 2015 a fost: 100-200. 

 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția sfranciocului roșiatic -Lanius collurio-  în zona 

studiata. Un punct reprezintă o înregistrare. 
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Nr Informație / 

Atribut 

Descriere 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Lanius collurio apar în toți arbuștii din zona protejata, inclusiv 

arbuști din Pădurea Macedonia -În spatiile deschise din pădure, 

pe marginile de pajiști forestiere şi de-a lungul marginii pădurii- , 

arbuști de-a lungul drumurilor şi capătul satului Macedonia. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

o reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

o larg răspândită 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

o nativa 

8. Abundenta  comuna 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie/2015 – Iunie/2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  91 Date specifice privind specia Nycticorax nycticorax din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A023 Stârcul De Noapte -Nycticorax nycticorax-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Nycticorax nycticorax în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: au fost observate maxim 9 exemplare pe zi -

dispersate-  în zona vizata -perioada în care are loc hrănirea 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

intensa a puilor- . în afara de acestea, numeroase colonii de 

reproducere au fost observate zburând pentru determinarea 

numărului de perechi de reproducere şi a mișcărilor locale. în 

majoritatea cazurilor au fost înregistrate exemplare singure. Într-

un singur caz, un grup de 9 exemplare au fost observate 

hrănindu-se împreună. 

Preferința pentru habitat: porțiunile umede din zona inundata. O 

mare parte din exemplare au fost observate hrănindu-se în zonele 

umede din afara zonei de studiu. 

Perioada de ședere a speciei Nycticorax nycticorax în zona de 

studiu: 

a. determinata: aprilie-iunie 

b. potențiala: martie-octombrie 

Reproducerea speciei Nycticorax nycticorax a fost observata în 

zona de studiu, în colonii mari, alături de speciile de păsări Ardea 

cinerea şi Egretta garzetta -Locul de amplasare: 45 29 15.58 N; 

21 00 47.72 E- . Numărul de perechi reproducătoare a speciei 

Nycticorax nycticorax în 2015 a fost de 120-140 de perechi.- 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

Distribuția speciei Nycticorax nycticorax în zona de studiu -În 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

afara coloniei reproducătoare- . Un punct reprezintă o 

înregistrare. 

 

 

Colonia reproducătoare a speciei Nycticorax nycticorax, în zona 

de studiu 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia Nycticorax nycticorax se reproduce în zona de studiu. 

Colonia este situata la marginea Pădurii Macedonia. O parte din 

colonia de păsări adulte au fost observate culegând hrana în zona 

inundata de raul Timiș şi de-a lungul canalului în toată zona 

SPA. în alte habitate nu a fost înregistrată. în afara de aceste 

observații, exemplare de păsări au fost observate zburând dinspre 

zonele umede din zona SPA vizata spre colonie -În principal 

ocupate cu hrana puilor-  şi în direcția opusa. Numărul mic de 

înregistrări -observațiile cu privire la colonia reproducătoare sunt 

excluse-  sunt datorate în principal obiceiurilor nocturne ale 

acestei specii. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

odihna şi hrănire / pasaj reproducere 

  

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

larg răspândită 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

nativa  

8. Abundenta comuna  

9. Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Aprilie 2015 – Iulie 2015 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  92 Date specifice privind specia Phalacrocorax pygmeus din cadrul ROSPA0095 

Pădurea Macedonia 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A393 Pigmy cormorant -Phalacrocorax pygmeus-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Phalacrocorax pygmeus în ROSPA 0095 

Pădurea Macedonia: 40 de exemplare au fost înregistrate o data în 

luna decembrie -probabil la iernat- . 

Preferința pentru habitat: albia râului Timiș. 

Perioada de ședere a speciei Phalacrocorax pygmeus în zona de 

studiu: 

A. determinata: Decembrie 

b. potențiala: ianuarie - decembrie 

Reproducerea speciei Phalacrocorax pygmeus nu a fost observata 

în zona de studiu. 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Phalacrocorax pygmeus în zona de studiu. Un 

punct reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Specia Phalacrocorax pygmeus este limitata pe albia râului 

Timiș, unde s-a observat un singur exemplar iarna. Aceasta 

înregistrare nu conduce la nicio concluzie clara cu privire la 

distribuția acestei specii în zona de studiu. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

iernare 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

marginala 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

nativa 

8. Abundenta rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Decembrie 2014 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 
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Tabelul nr.  93 Date specifice privind specia Alcedo atthis din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A229 Pescărașul albastru -Alcedo atthis-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Alcedo atthis în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: au fost înregistrate maxim 2 exemplare pe zi, în zona 

vizata. Iernarea a fost de asemenea confirmata: un exemplar a 

fost găsit în luna decembrie. 

Preferința pentru habitat: zonele umede din zona inundata. Toate 

exemplarele au fost observate deasupra apei sau așezate pe 

vegetația corpurilor de apa -albii sau iazuri mici- . 

Perioada de ședere a speciei Alcedo atthis în zona de studiu: 

a. determinata: decembrie-iunie 

b. potențiala: ianuarie - decembrie 

Reproducerea spreciei Alcedo atthis nu a fost observata în zona 

de studiu deoarece nu a fost observat niciun cuib. Cu toate 

acestea, având în vedere habitatele adecvate, prezenta şi 

comportamentul teritorial al păsărilor adulte, reproducerea este 

considerata probabila. 

Numărul de perechi reproducătoare în 2015: 2-3 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Alcedo atthis în zona de studiu. Un punct 

reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Alcedo atthis este posibil de reproducere şi iernare de-a lungul 

râului Timiș şi pe malurile corpurilor mici de apa din lunca sa. 

Acesta a fost de asemenea înregistrată şi în albiile vechi şi 

berbecii morți. Acesta specie nu a fost înregistrată în alte 

habitate.. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal]  

odihna şi hrănire / pasaj,  

iernare reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

nativa  

8. Abundenta rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Decembrie 2014 – Iulie 2015 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  94 Date specifice privind specia Falco vespertinus din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A097 Vânturel de seara -Falco vespertinus-  

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Falco vespertinus în ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia: max 6 exemplare au fost observate pe zi în zona. 

Migrația a fost observata, dar nu pronunțat -păsări în pereche- . 

Preferința pentru habitat: toate habitatele uscate. 

Perioada de ședere a speciei Falco vespertinus în zona de studiu: 

a. determinata: aprilie-iunie 

b. potențiala: aprilie-septembrie 

Reproducerea speciei Falco vespertinus nu a fost observata în 

zona de studiu deoarece nu a fost observat niciun cuib. Cu toate 

acestea, având în vedere habitatele potrivite, disponibilitatea 

cuiburilor nefolosite şi comportamentul păsărilor observate, 

reproducerea este considerata probabila. 

Numărul de perechi reproducătoare în 2015: 1-2 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

Distribuția speciei Falco vespertinus, în zona de studiu. Un punct 

reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia Falco vespertinus este posibil sa se reproducă, dar mai 

multe exemplare traversează acesta zona în timpul migrației si, 

probabil, vânează în zona SPA vizata în timpul perioadei de 

reproducere provenind din zone apropiate. Aceștia vânează pe 

toate tipurile de habitate uscate din SPA. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

odihna şi hrănire / pasaj,  

reproducere 

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

marginala  

  

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

nativa  

8. Abundenta rara 

9. Perioada de 

colectare a datelor 

Aprilie 2015 – Iunie 2015 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

din teren 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

 

 

Tabelul nr.  95 Date specifice privind specia Lanius minor din cadrul ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1. Specia A339 Sfrancioc cu frunte neagra Lanius minor 

2. Informații 

specifice speciei 

Populația speciei Lanius minor în ROSPA 0095 Pădurea 

Macedonia: s-au înregistrat maxim 18 exemplare pe zi în zona de 

studiu la sfârșitul lunii mai -probabil la migrație- . 

Preferința pentru habitat: copacii din terenuri agricole,  arbuștii de 

pe pășuni şi marginile pădurilor înconjurate de pășuni. Au fost 

observate şi în zona inundata a râului Timiș, pe salciile mai 

bătrâne. 

Perioada de ședere a speciei Lanius minor în zona de studiu: 

A. determinata: aprilie-iunie 

b. potențiala: aprilie-august 

Reproducerea speciei Lanius minor nu a fost observata în zonei 

de studiu deoarece nu se regăsea niciun cuib. Cu toate acestea, 

având în vedere habitatele adecvate, prezenta şi comportamentul 

teritorial al păsărilor adulte, este considerata ca posibila. 

Numărul de perechi reproducătoare în 2015: 7-10 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

3. Distribuția 

speciei [harta 

distribuției] 

 

Distribuția speciei Lanius minor în zona de studiu. Un punct 

reprezintă o înregistrare. 

4. Distribuția 

speciei 

[interpretare] 

Distribuția speciei Lanius minor se limitează în principal limitat 

la următoarele tipuri de habitate deschise: lunca -zona inundata 

care a fost uscata în momentul de cercetare- , pajiști cu arbuști, 

arborii din terenurile agricole precum şi marginile de pădure. 

5. Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

odihna şi hrănire / pasaj reproducere 

  

6. Statutul de 

prezenta [spațial] 

izolata 

7. Statutul de 

prezenta 

[management] 

nativa  

8. Abundenta rara 

9. Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie 2015 – Iulie 2015 
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Nr Informație/ 

Atribut 

Descriere 

10. Alte informații 

privind sursele de 

informații 

- 

 

2.3.3.6. Mamifere 

 

A. Date generale privind specia Myotis myotis din cadrul ROSCI0109 Lunca Timişului 

 

Tabelul nr.  96 Date generale privind specia Myotis myotis din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timişului 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

1324 

2 Denumirea 

științifică  

Myotis myotis -Borkhausen, 1797-  

3 Denumirea 

populara 

Romana: Liliacul comun, liliacul mare cu urechi de șoarece 

(Valenciuc, 2000; Decu & al, 2003, Dietz, 2007-  

4 Statutul de 

conservare în 

Romania 

LR nt  - periclitata 
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5 Descrierea speciei  Morfologie externa: este o specie de dimensiuni mari, cu lungimea 

corpului de 67-79 mm şi a antebrațului de 56-68 mm. este ușor de 

deosebit de celelalte specii după mărime, fiind insa confundat cu 

liliacul comun mic. Nasul este scurt şi larg. Are urechi mai lungi de 

26 mm. Tragusul este mai larg la baza. Pintenul ajunge pana la 

mijlocul uropatagiului, spatele este gri-maroniu deschis, iar burta 

gri-albicios. Formează colonii mari de reproducere, de mii de 

exemplare, în peșteri şi poduri liniștite. Hibernează în peșteri, 

atârnând liber sau în fisuri, formând colonii mari sau grupuri mici. 

Fiind în relații filogenetice strânse cu liliacul comun mic -Myotis 

blythii- , liliacul comun are necesități similare legate de adăposturi. 

Originar specie cavernicola, prin expansiunea spre Europa de Nord, 

a reușit sa se adapteze condițiilor noi, coloniile de naștere formându-

se din ce în ce mai frecvent în poduri de clădiri, turnuri sau alte 

locații antropice. Aceste colonii sunt alcătuite uneori din câteva mii 

de exemplare, respectiv pot fi găsite în turnuri de biserici, poduri 

spațioase sau în peșteri. Pe parcursul verii, coloniile de masculi se 

adăpostesc în scorburi, regiunile de păduri fiind folosite de toată 

populația prezenta. Pentru a fi adecvata liliacului comun, pădurea 

trebuie sa aibă un substrat semideschis, pentru a facilita vânătoarea 

gândacilor -coleopterelor- de pe sol, aceștia fiind sursa principala de 

hrana. 

6 Perioade critice Perioada de maternitate când femelele se aduna în creșe în diverse 

adăposturi -poduri de biserici sau alte clădiri, precum şi peșteri- 

pentru a da naștere şi a creste puii. 

7 Cerințe de habitat Specia hibernează în adăposturi subterane, peșteri, mine, pivnițe, 

exemplare solitare şi în fisuri de stanca, respectiv poate forma 

agregări de sute sau mii de exemplare. 

8 Arealul speciei Pe glob - este o specie Vest- Palearctica -corotip Europeo-

Mediteranean, cu extindere în sudul Angliei şi Azore- . 

9 Distribuția în 

Romania 

Specia a fost identificata vizual în 69 de habitate subterane de pe 

întreg teritoriul României şi publicate în literatura de specialitate. 
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10 Populația națională  50000 indivizi tara 

11 Calitatea datelor 

privind populația 

națională 

Calitatea datelor referitoare la populația națională a speciei se va 

preciza prin alegerea uneia din următoarele valori din nomenclatorul 

„8.5.9 - Calitatea datelor”, respectiv: 

 slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 

măsurători prin eșantionare; 

12 Fotografii 

 

Myotis myotis prins la Pădurea Macedoniei în data de 20.05.2015 -

Chachula, 2015-  

 

B. Date specifice privind specia Myotis myotis din cadrul ROSCI0109 Lunca Timişului 

 

Tabelul nr.  97 Date specifice privind specia Myotis myotis din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timişului 

 

Nr 

Informație/ 

Atribut 

Descriere 

1.  Specia Myotis myotis -Borkhausen, 1797-  

Cod EUNIS: 1324 
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2.  Informații 

specifice speciei 

Începe sa vâneze la lăsarea nopții cu precădere în plantații de 

foioase sau mixte cu tufișuri rare, în parcuri, campuri, pășuni, 

la 0,5-10 m de sol, cu un zbor lent; vânează în special la sol. 

Hrana consta în coleoptere Carabidae - aproximativ 10 mm- 

şi diptere Tipulidae, lepidoptere mari -adulte şi larve- şi 

ortoptere Gryllotalipidae -in perioada aprilie-sfarsitul  lui 

iulie- si, în secundar, chilopode, opilionide, araneide, 

himenoptere, dermaptere. Vânează toată  noaptea, în special 

prin "ascultare pasiva" -orientându-se după zgomotul prăzii- , 

pe o raza de aproximativ 10 km.  

3.  Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

 

4.  Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia a fost identificata cu ajutorul detectoarelor de lilieci, 

într-o abundenta mare -840 de treceri - aparținând speciilor 

din grupul Myotis- , în zona Pădurii Macedonia. Tot aici, ea a 

fost capturata şi cu ajutorul plaselor chiropterologice într-un 

exemplar; o prezenta certa, înregistrată cu detectorul este şi în 

Lunca Timişului, sub pod la Șag și la Cebza, dar într-o 

prezenta mult mai redusa 3-25 exemplare. 

5.  Statutul de 

prezenta 

[temporal] 

Se completează cu statutul de prezenta din punct de vedere 

temporal. Se va alege una sau mai multe din următoarele 

valori:   

o odihna şi hrănire / pasaj,  

6.  Statutul de 

prezenta [spațial] 

Se completează cu statutul de prezenta din punct de vedere 

spațial.  Se va alege una din următoarele valori:  

o marginala  

7.  Statutul de 

prezenta 

[management] 

Se completează cu statutul de prezenta din punct de vedere 

management. Se va alege una din următoarele valori:  

o Nativa 

8.  Abundenta  Pentru precizarea abundentei se va preciza una din 

următoarele valori: 

 prezenta certa  
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9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Oct  2014 - Iunie /2015 

10.  Alte informații 

privind sursele de 

informații 

Mitchell-Jones et al.1999 

Cartea Rosie după Botnariuc & Tatole  -2005-  

 IUCN Red List 2010 -http://www.iucnredlist.org-  

 

 

2.3.3.8 Hărțile de distribuție ale speciilor  

2.3.3.8.1 Hărțile de distribuție ale speciilor ca poligon 

Anexa 2.0. – Hărțile de distribuție ale speciilor şi habitatelor 

2.3.3.8.2 Hărțile de distribuție ale speciilor ca punct 

Anexa 2.0.– Hărțile de distribuție ale speciilor şi habitatelor 

 

2.3.4. Alte specii de flora şi fauna relevante pentru aria naturala protejata 

 

2.3.4.1 Nevertebrate 

 

În tabelul următor sunt prezentate alte specii de lepidoptere nocturne identificate la capcana luminoasa 

în perioada de inventariere a speciei Dioszeghyana schmidtii. 

 

Tabelul nr.  98 Alte specii de lepidoptere nocturne 

Nr Denumirea științifică Familie Localizarea în sit 

    

1.  
Conistra 

erythrocephala 
Noctuidae Pad. Giroc, Lighed 

2.  Craniophora ligustri Noctuidae 
Pad. Giroc, Lighed, Macedonia, Bacova-

Cheveres 

3.  Egira conspicillaris Noctuidae Giroc, Bacova, Lighed 
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Nr Denumirea științifică Familie Localizarea în sit 

    

4.  Orthosia cruda Noctuidae Pad. Giroc, Bacova, Lighed, Cheveres 

5.  Orthosia gothica Noctuidae Pad. Giroc, Bacova, Lighed 

6.  Abrostola tripartita Noctuidae Pad. Bacova 

7.  Cerastis rubricosa  Noctuidae Pad. Bacova 

8.  Colocasia coryli Noctuidae Pad. Bacova 

9.  Eupsilia transversa Noctuidae Pad. Bacova 

10.  Elaphria venustula Noctuidae Pad. Lighed, Cheveres 

11.  Hypena rostralis Noctuidae Pad. Lighed 

12.  
Subacronicta 

megacephala 
Noctuidae Pad. Lighed 

13.  Colocasia coryli Noctuidae Pad. Macedonia 

14.  
Macdunnoughia 

confusa 
Noctuidae Pad. Macedonia, Cheveres 

15.  Deltote pygarga Noctuidae Pad. Cheveres, Bacova-Cheveres 

16.  Mythimna albipunctata Noctuidae Pad. Cheveres 

17.  Phyllophila obliterata Noctuidae Pad. Cheveres 

18.  Moma alpium Noctuidae Pad. Bacova-Cheveres 

19.  Cilix glaucata Drepanidae Pad. Giroc, Lighed, Macedonia, Cheveres 

20.  Polyploca ridens Drepanidae Pad. Giroc, Bacova, Lighed 

21.  Tethea ocularis Drepanidae Pad. Bacova 

22.  Thyatira batis Drepanidae Pad. Lighed, Cheveres, Bacova-Cheveres 

23.  Watsonalla binaria Drepanidae Pad. Lighed, Macedonia 

24.  Habrosyne pyritoides Drepanidae Pad. Cheveres 

25.  Dicranura ulmi Notodontidae Pad. Giroc 

26.  Drymonia ruficornis Notodontidae Pad. Giroc, Bacova, Lighed, Cheveres 

27.  Peridea anceps Notodontidae Pad. Giroc, Bacova-Cheveres 

28.  Stauropus fagi Notodontidae Pad. Giroc, Lighed 

29.  Cerură vinula  Notodontidae Pad. Lighed 

30.  Notodonta ziczac Notodontidae Pad. Lighed 
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Nr Denumirea științifică Familie Localizarea în sit 

    

31.  Harpyia milhauseri Notodontidae Pad. Lighed, Macedonia, Cheveres 

32.  Clostera curtula Notodontidae Pad. Macedonia 

33.  Spatalia argentina Notodontidae Pad. Cheveres, Bacova-Cheveres 

34.  Ptilodon cucullina Notodontidae Pad. Bacova-Cheveres 

35.  Eilema sororcula Arctiidae 
Pad. Giroc, Bacova, Lighed, Macedonia, 

Cheveres, Bacova-Cheveres 

36.  
Phragmatobia 

fuliginosa 
Arctiidae 

Pad. Lighed, Macedonia, Cheveres 

37.  Spilosoma lubricipeda Arctiidae Pad. Macedonia, Cheveres 

38.  Ascotis selenaria Geometridae Pad. Bacova-Cheveres 

39.  Eupithecia abbreviata Geometridae 
Pad. Giroc, Bacova, Lighed, Macedonia, 

Cheveres 

40.  Selenia tetralunaria Geometridae Pad. Giroc, Bacova 

41.  Hypomecis punctinalis Geometridae 
Pad. Bacova, Lighed, Cheveres, Bacova-

Cheveres 

42.  Ligdia adustata Geometridae 
Pad. Bacova, Lighed, Cheveres, bacova-

Cheveres 

43.  Lycia hirtaria Geometridae Pad. Bacova 

44.  Cyclophora annularia Geometridae Pad. Bacova, Cheveres, Bacova-Cheveres 

45.  Cyclophora porata Geometridae Pad. Lighed 

46.  Cyclophora punctaria Geometridae Pad. Lighed, Bacova-Cheveres 

47.  Cyclophora ruficiliaria Geometridae Pad. Lighed  

48.  Ematurga atomaria Geometridae Pad. Lighed, Cheveres, Giroc, Bacova 

49.  Epirrhoe rivata Geometridae Pad. Lighed, Cheveres 

50.  Epirrhoe alternata Geometridae Pad. Cheveres 

51.  Lomaspilis marginata Geometridae Pad. Lighed, Cheveres 

52.  
Lomographa 

bimaculata 
Geometridae 

Pad. Lighed, Cheveres, Bacova-Cheveres 

53.  Selenia dentaria Geometridae Pad. Lighed 
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Nr Denumirea științifică Familie Localizarea în sit 

    

54.  
Costaconvexa 

polygrammata 
Geometridae Pad. Cheveres 

55.  Jodis lactearia Geometridae Pad. Cheveres, Bacova-Cheveres 

56.  Macaria alternata Geometridae Pad. Cheveres, Bacova-Cheveres 

57.  Colostygia pectinataria Geometridae Pad. Bacova-Cheveres 

58.  Plagodis dolobraria Geometridae Pad. Bacova-Cheveres 

59.  Scopula rubiginata Geometridae Pad. Bacova-Cheveres 

60.  Pseudoips fagana Nolidae 
Pad. Giroc, Lighed, Macedonia, Cheveres, 

Bacova-Cheveres 

61.  Nola cicatricalis Nolidae Pad. Bacova, Lighed 

62.  Deilephila porcellus Sphingidae Pad. Lighed, Cheveres, Bacova-Cheveres 

63.  Agrotera nemoralis Crambidae Pad. Cheveres 

64.  Pyrausta aurata Crambidae Pad. Cheveres 

65.  Hypsopygia costalis Pyralidae Pad. Cheveres 

 

În tabelul urmatoar sunt prezentate alte specii de lepidoptere diurne identificate pe transectele de 

căutare a speciei Euphydryas maturna. 

 

Tabelul nr.  99 Alte specii de lepidoptere diurne 

Nr Specie Familie Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit, 

coordonate geografice -

pentru speciile de interes 

comunitar-  

1.   Inachis io Nymphalidae LC 
Pad. Bacova, Lighed, Giroc, 

Cheveres 

2.  Polygonia c-album Nymphalidae NT 

Pad. Giroc, Bacova, Hitias, 

Macedonia, Lighed, 

Cheveres 

3.  Issoria lathonia Nymphalidae LC Pad. Bacova, Macedonia, 
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Nr Specie Familie Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit, 

coordonate geografice -

pentru speciile de interes 

comunitar-  

Lighed, Giroc, Cheveres 

4.  Vanessa atalanta Nymphalidae LC 
Pad. Macedonia, Lighed, 

Cheveres 

5.  Vanessa cârdui Nymphalidae LC 
Pad. Bacova, Macedonia, 

Giroc, Cheveres, Lighed 

6.  Neptis sappho Nymphalidae VU Pad. Cheveres  

7.  
Coenonympha 

glycerion 
Nymphalidae NT 

Pad. Cheveres, Giroc, 

Hitias, Macedonia, Lighed 

8.  
Coenonympha 

pamphilus 
Nymphalidae LC 

Pad. Giroc, Hitias, 

Macedonia, Lighed 

9.  Maniola jurtina Nymphalidae LC 

Pad. Cheveres, Giroc, 

Hitias, Macedonia, Lighed, 

Bacova 

10.  Melitaea athalia Nymphalidae NT 
Pad. Cheveres, Giroc, 

Hitias, Macedonia 

11.  Melitaea didyma Nymphalidae LC Pad. Cheveres 

12.  
Brenthis daphne  

 
Nymphalidae VU 

Pad. Giroc, Macedonia, 

Lighed, Cheveres, Bacova  

13.  Pararge aegeria Nymphalidae LC Pad. Hitias, Lighed, Bacova 

14.  Lopinga achine  Nymphalidae 

VU  

Listat în 

Anexa IV a 

Directivei 

Habitate 

Pad. Hitias 

15.  

Argynnis pandora  

 
Nymphalidae VU Pad. Macedonia  

16.  Argynnis paphia Nymphalidae NT Pad. Macedonia, Lighed, 
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Nr Specie Familie Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit, 

coordonate geografice -

pentru speciile de interes 

comunitar-  

Giroc, Cheveres, Bacova 

17.  Nymphalis polychloros  Nymphalidae EN 
Pad. Lighed  

Pad. Bacova  

18.  Apatura ilia  Nymphalidae VU Pad. Lighed 

19.  Araschnia levana Nymphalidae NT 
Pad. Lighed, Giroc, 

Cheveres, Bacova 

20.  Melanargia galathea Nymphalidae LC Pad. Cheveres, Lighed 

21.  Boloria dia Nymphalidae LC Pad. Cheveres, Bacova 

22.  Papilio machaon Papilionidae EN Pad. Bacova  

23.  Leptidea sinapis Pieridae LC 
Pad. Lighed, Bacova, 

Cheveres 

24.  
Anthocharis 

cardamines Pieridae LC Pad. Giroc 

25.  Colias croceus Pieridae LC Pad. Giroc 

26.  Pontia daplidice Pieridae LC Pad. Cheveres 

27.  Pieris brassicae Pieridae LC 

Pad. Giroc, Lighed, Hitias, 

Macedonia, Bacova, 

Cheveres 

28.  Pieris rapae Pieridae LC 

Pad. Lighed, Giroc, 

Cheveres, Macedonia, 

Bacova, Hitias 

29.  Pieris napi Pieridae LC 

Pad. Lighed, Giroc, 

Cheveres, Macedonia, 

Bacova, Hitias 

30.  Gonepteryx rhamni Pieridae LC Pad. Cheveres, Bacova 
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Nr Specie Familie Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit, 

coordonate geografice -

pentru speciile de interes 

comunitar-  

31.  Ochlodes venatus Hesperiidae LC 

Pad. Giroc, Hitias, 

Macedonia, Lighed, 

Cheveres, bacova 

32.  

Heteropterus morpheus 

 
Hesperiidae EN Pad. Bacova  

33.  Lycaena dispar  Lycaenidae 

VU 

Listat în 

Anexa II şi 

IV a 

Directivei 

Habitate 

Pad. Giroc 

Pad. Macedonia:  

Pad. Hitias 

Pad. Bacova 

Pad. Lighed 

Pad. Cheveres:  

34.  Lycaena tityrus Lycaenidae NT Pad. Giroc, Cheveres 

35.  Lycaena phlaeas Lycaenidae LC 
Pad. Macedonia, Giroc, 

Cheveres, Bacova 

36.  Satyrium acaciae  Lycaenidae VU 
Pad. Macedonia, Lighed, 

Cheveres, Bacova 

* Stabilit conform Catalogului Lepidopterelor României -Rakosy et al. 2003- şi Listei roșii pentru 

fluturii diurni din România -Rakosy 2002- . Legenda: LC – Least concern = taxoni fara interes pentru 

lista rosie; VU – Vulnerable = taxoni vulnerabili; NT – Near threatened = taxoni potențial amenințați; 

EN – Endangered = taxoni periclitați. 

Deoarece specia de interes comunitar Lycaena dispar este frecventa în interiorul şi la marginea 

habitatelor forestiere din aria sitului ROSCI0109 Lunca Timișului, iar habitatele favorabile speciei 

sunt numeroase şi se afla într-o stare buna de conservare, propunem includerea speciei în Formularul 

Standard Natura 2000 al sitului. 
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Distribuția punctelor de semnalare pentru specia de interes comunitar Lycaena dispar în situl Natura 

2000 ROSCI0109 Lunca Timișului. 

 

În tabelul următor sunt prezentate alte specii de nevertebrate listate în anexa II a Directivei Habitate 

identificate pe transectele de căutare a speciei Euphydryas maturna. 

Tabelul nr.  100 Alte specii de nevertebrate listate în anexa II a Directivei Habitate 

Nr Specie Ordin 

Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit 

1.  

Cerambyx 

cerdo  

 

Coleoptera VU 

Pad. Bacova 

Pad. Macedonia 

Pad. Lighed 

Pad. Giroc 

2.  Lucanus cervus Coleoptera LR 

Pad. Bacova 

Pad. Macedonia 

Pad. Lighed 

Pad. Giroc 

3.  Morimus Coleoptera VU Pad. Bacova 
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Nr Specie Ordin 

Statut de 

conservare 

la nivel 

național* 

Localizare în sit 

funereus  

* după Tatole et al. 2009. Legenda: VU – Vulnerable = vulnerabil; LR – Lower Risc = preocupare 

minima. 

Deoarece pădurile de stejar din aria sitului sunt relativ echilibrate în ceea ce privește structura pe clase 

de vârsta, iar speciile de coleoptere saproxilofage de interes comunitar sunt frecvente, propunem 

includerea speciilor Cerambyx cerdo, Lucanus cervus şi Morimus funereus în Formularul Standard 

Natura 2000 al sitului. 

2.3.4.2. Amfibieni 

Suplimentar, au mai fost identificate doua specii de amfibieni, conform tabelului de mai jos: 

Tabelul nr.  101 Alte specii de amfibieni 

Nr Denumirea 

științifică 

Denumirea populara Observaţie 

1. Bufo viridis Broasca râioasă verde Regăsite exemplare vii, dar şi 

sub forma de ponte abundente 

2. Rana ridibunda Broasca mare de lac Numeroase exemplare 

 

2.3.4.3. Ihtiofauna 

În cadrul staţiilor de prelevare a probelor de prezenţa pentru cele 11 specii de pesti vizate de proiect au 

fost identificate suplimentar următoarele specii: 

 

Tabelul nr.  102 Alte specii de peşti 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

speciei 

Denumirea 

vernaculara 

IUC

N 

Directiva 

Habitate 

Convenţi

a Berna 

OUG 

57/2007 

Cartea 

Rosie a 

Vertebrate

lor din 

România 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

speciei 

Denumirea 

vernaculara 

IUC

N 

Directiva 

Habitate 

Convenţi

a Berna 

OUG 

57/2007 

Cartea 

Rosie a 

Vertebrate

lor din 

România 

1 
Abramis 

brama 
Plătică LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 
Alburnoides 

bipunctatus 
Beldiţa LC ‒ Anexa III ‒ ‒ 

3 
Alburnus 

alburnus 
Obleţ LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

4 
Ameiurus 

melas 
Somn negru LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

5 
Barbus 

meridionalis 

Mreana 

vânata, 

Moioaga 

NT 
Anexa II, 

V 
Anexa III 

Anexele 3 

şi 5
A 

‒ 

6 
Blicca 

bjoerkna 
Batca LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

7 

Carassius 

auratus 

gibelio 

Caras LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

8 
Chalcalburnus 

chalcoides 
Oblete mare LC Anexa II Anexa III Anexa 3 

Specie 

critic 

periclitata 

9 
Lepomis 

gibbosus 
Biban soare LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

10 
Leucaspius 

delineatus 
Plevușcă LC ‒ Anexa III ‒ ‒ 

11 
Leuciscus 

cephalus 
Clean LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

12 Leuciscus Clean mic LC ‒ ‒ ‒ Specie 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

speciei 

Denumirea 

vernaculara 

IUC

N 

Directiva 

Habitate 

Convenţi

a Berna 

OUG 

57/2007 

Cartea 

Rosie a 

Vertebrate

lor din 

România 

leuciscus critic 

periclitata 

13 
Perca 

fluviatilis 
Biban LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

14 
Percottus 

glenii 

Guvid de 

Amur 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

15 
Proterorhinus 

marmoratus 

Guvid de 

balta, Moaca 

de bradus 

LC ‒ Anexa III Anexa 4
B 

‒ 

16 
Pseudorasbor

a parva 

Murgoi 

bălțat 
LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

17 
Romanogobio 

gobio 
Porcușor LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

18 Rutilus pigus 

Babușcă de 

Dunăre, 

babușcă de 

Tur 

LC Anexa II Anexa III 
Anexele 3 

şi 5
A 

Specie 

vulnerabila 

19 Rutilus rutilus Babușcă LC ‒ ‒ ‒ ‒ 

20 Vimba vimba Morunaș LC ‒ Anexa III ‒ ‒ 

 

2.3.4.4. Avifauna 

16 specii suplimentare, enumerate în Anexa I la Directiva Păsări sunt identificate în aceasta cercetare. 

Acestea sunt enumerate în tabelul 5 cu stările lor respective. 
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Tabelul nr.  103 Alte specii de păsări 

Nr Denumirea 

științifică 

Denumirea populara Observaţie 

1. Ardeola ralloides Stârcul galben Reproducere probabila 

2. Ciconia nigra Barza neagra Reproducere probabila 

3. Platalea leucorodia Lopătarul  Migrator, în timpul verii 

4. Aythya nyroca Raţa rosie Migratoare 

5. Milvus migrans Gaia neagra / Gaia bruna / Sorliţa 

bruna 

Reproducere posibila 

6 Falco cherrug Șoimul dunărean Migratoare 

7. Falco peregrinus Șoimul călător Migrator 

8. Himantopus 

himantopus 

Piciorongul Reproducere posibila 

9. Recurvirostra 

avosetta 

Pasarea cu cioc întors Migratoare 

10. Tringa glareola Fluierarul de mlaștină Migrator 

11. Chlidonias hybrida Chirighița cu obraz alb Migratoare 

12. Caprimulgus 

europaeus 

Caprimulgul / Rândunica de noapte 

europeana 

Migratoare 

13. Dendrocopos 

syriacus 

Ciocănitoare de gradina Migratoare 

14. Anthus campestris Fâsa de câmp Reproducere confirmata 

15. Troglodytes 

troglodytes 

Pănțăruș / Ochiul-boului Reproducere posibila 

16. Ficedula albicollis Muscarul gulerat Reproducere posibila 

 

2.3.4.5. Mamifere 
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În timpul studiilor au fost întâlnite până în prezent pe lângă specia ţinta Myotis myotis şi speciile 

Barbastella barbastellus -Schreber, 1774- , Rhinolophus ferrumequinum -Schreber, 1774- , Myotis 

emarginatus -Geoffroy, 1806- , Miniopterus schreibersii -Kuhl, 1819- şi Myotis dasycneme -Schreber, 

1774- , care nu figurează încă în lista standard a sitului ROSCI 0109, ceea ce dovedește ca nu a fost 

efectuata o inventariere a chiropterelor asa cum prevede comisia europeana.  

Toate speciile prezente, dar care sunt menționate în anexa II -vezi tabelul de mai jos- a Directivei 

Habitate sunt specii de interes comunitar şi conservarea lor necesita desemnarea unor arii speciale. 

Tabelul nr.  104 Alte specii de chiroptere - Mamifere 

Nr Denumirea științifică Denumirea 

populara 

Directiva 

92/43/EEC 

IUCN 

Red List -

2010-  

Cartea Rosie  

 1 Barbastella barbastellus 

-Schreber, 1774-  

Lliliacul cârn Anexa II,IV NT vulnerabila 

 2 Eptesicus nilssonii -

Keyserling & Blasius, 

1839-  

Liliacul nordic Anexa IV LC  critic 

periclitata 

 3 Eptesicus serotinus -

Schreber, 1774-  

Liliacul cu aripi 

late 

Anexa IV LC vulnerabila 

 4 Hypsugo savii -

Bonaparte, 1837-  

Liliacul lui Savi Anexa IV LC vulnerabila 

 5 Miniopterus 

schreibersii -Kuhl, 

1819-  

Liliacul cu aripi 

lungi 

Anexa II, IV NT vulnerabila 

 6 Myotis alcathoe -von 

Helversen & Heller, 

2001-  

Nu exista inca 

denumire!? 

Anexa IV DD ? 

 7 Myotis brandtii -

Eversmann, 1845-  

Liliacul lui 

Brandt 

Anexa IV LC periclitata 

 8 Myotis daubentonii -

Kuhl, 1817-  

Liliacul de apa Anexa IV LC critic 

periclitata  
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Nr Denumirea științifică Denumirea 

populara 

Directiva 

92/43/EEC 

IUCN 

Red List -

2010-  

Cartea Rosie  

 9 Myotis dasycneme -

Boie, 1825-  

Liliacul de iaz Anexa II, IV LC critic 

periclitata 

 1

0 

Myotis emarginatus -

Geoffroy, 1806-  

Liliacul cu 

urechile scobite 

Anexa II, IV LC periclitata 

 1

1 

Myotis mystacinus -

Kuhl, 1817-  

Liliacul cu 

mustăți 

Anexa IV LC periclitata 

 1

2 

Nyctalus leisleri -Kuhl, 

1817-  

Liliacul mic de 

amurg 

Anexa IV LC periclitata 

 1

3 

Nyctalus noctula -

Schreber, 1774-  

Liliacul mare de 

amurg 

Anexa IV LC - 

 1

4 

Pipistrellus kuhlii -Kuhl, 

1817-  

Pipistrelul lui 

Kuhl 

Anexa IV LC ? 

 1

5 

Pipistrellus nathusii -

Keyserling & Blasius, 

1839-  

Pipistrelul lui 

Nathusius  

Anexa IV LC periclitata 

 1

6 

Pipistrellus pipistrellus -

Schreber, 1774-  

Pipistrelul mic 

comun 

Anexa IV LC - 

 1

7 

Pipistrellus pygmaeus -

Leach, 1825-  

Pipistrelul pitic Anexa IV LC - 

 1

8 

Plecotus austriacus -

Fischer, 1829-  

Liliacul urechiat 

gri 

Anexa IV LC periclitata 

 1

9 

Rhinolophus 

ferrumequinum -

Schreber, 1774-  

Rinoloful mare 

cu potcoava 

Anexa II, IV LC vulnerabila 

 2

0 

Vespertilio murinus -

Linnaeus, 1758-  

Liliacul bicolor Anexa IV LC periclitata 
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2.4. Informații socio-economice şi culturale 

2.4.1. Comunitățile locale şi factorii interesați 

A. Comunități locale 

 Harta unităților administrativ teritoriale 

 

 

Anexa 2.16. - Harta unităților administrativ teritoriale 

 

 Harta unităților administrativ-teritoriale, detaliata 
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Anexa 2.17. - Harta unităților administrativ teritoriale - detaliata 

 Lista unităților administrativ-teritoriale 

Lista unităților administrativ-teritoriale care sunt identificate în cadrul ariei naturale protejate, este 

pusa la dispoziţia custodelui şi provine din harta unităților administrativ-teritoriale de la nivelul ariei 

naturale protejate în urma analizei GIS realizata având la baza harta unităților teritorial administrative 

la nivel naţional. 

 

Tabelul nr.  105 Lista unităților administrativ teritoriale din interiorul ariei naturale protejate 

ROSCI0109 Lunca Timişului 

Judeţ UAT Procent  din UAT Procent din ANP 

Timiș Ghilad 1.002% 0.009% 

Timiș Giulvăz 1.51% 0.009% 

Timiș Parţa 0.82% 0.016% 

Timiș Costoiu 3.52% 0.068% 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

297 

 

Tabelul nr.  106 Lista unităților administrativ teritoriale din interiorul ariei naturale protejate 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Judeţ UAT Procent  din UAT Procent din ANP 

Timiș Ciacova 6.55% 0.124% 

Timiș Giulvăz 0.048% 0.0063% 

Timiș Ghilad 1.79% 0.035% 

 

 Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale 

A) Comunități locale 

1. Date demografice privind comunitatea locala 

Comunitatea locala din interiorul celor doua arii naturale protejate, respectiv Lunca Timişului şi 

Pădurea Macedonia nu este foarte numeroasa.  

În interiorul ariei protejate Pădurea Macedonia, doar localitățile Macedonia şi Gad, localități ce 

aparţin de orașul Ciacova, şi satul Crai Nou, din comuna Giulvăz, se intesecteaza direct cu suprafaţa 

ariei protejate într-o proporţie foarte mica, satul Macedonia având cel mai mare procent, respectiv 6% 

din suprafaţa totala pe teritoriul sitului. Cea mai mare influenţa din punct de vedere al demografiei 

asupra ariei naturale este exercitata de locuitorii din satul Macedonia, respectiv 137 de locuitori. Din 

suprafaţa totala a satului Macedonia de 872698 mp, 57218 mp reprezintă suprafaţa intersectata cu cea 

a sitului. O influenţaa semnificativa din punct de vedere al demografiei o au şi localitățile Gad, şi Crai 

Nou, aceste doua localități având în interiorul ariei naturale protejate un număr de 97 de locuitori, 

respectiv 16 locuitori în Crai Nou. 

În cazul ariei protejate naturale Lunca Timişului, exista o situaţie asemănătoare, din punct de 

vedere demografic. Datoritaa caracteristicilor reliefului  sitului, şi datorita faptului ca suprafaţa 

acestuia se întinde de lungul albiei râului Timiș, existând suprafeţe reduse în care situl se întinde pe o 

porţiune mai lata faţa de cursul râului, populaţia nu are o influenţa semnificativa asupra sitului.  

Cel mai mare impact asupra ariei naturale îl are localitatea Coșteiu, care are o suprafaţa de 67836 

mp în interiorul sitului şi un număr de aproximativ 137 de locuitori. O influenţa importanta o au şi 

localitățile Crai Nou şi Gad, fiecare având o suprafaţa de aproximativ 9000 mp din suprafaţa totala 

intersectata cu aria naturala, şi un număr estimativ de 50 de persoane, iar localitatea Parţa consideram 

ca are cea mai mica influenţa demografica asupra sitului, în interiorul acestuia estimându-se un număr 

de 18 locuitori, un număr redus comparativ cu populaţia totala a comunei de 2273 de persoane. 
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În tabelul 3 este prezentata populaţia localităților aflate în imediata apropiere a ariei naturale 

protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul sitului. Situl 

ROSCI0109 începe la graniţa orașului Lugoj şi se desfășoară până la granița României cu Serbia. Cu 

toate ca orașul Lugoj nu influențează direct, activitatea antropica şi mai ales cea industriala din 

interiorul orașului are o influența indirecta importanta asupra acestui sit. Celelalte localități care au un 

impact indirect asupra sitului şi care sunt localizate în apropierea acestuia sunt enumerate în Tabelul 3, 

printre cele mai importante fiind Orașul Recaș, Comuna Moșnița Noua, sau Comuna Peciu Nou. 

  

Tabelul nr.  107 Populaţia localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate Pădurea 

Macedonia 

Nr 
Jude

ţ 
Localitate Sexe 

An de 

referinţa 

2011 

An de analizat  2014 

Număr 

total 

Prezenţa 

estimată în 

sit 

1 Timiș 

Macedonia, 

oraș 

Ciacova 

Total 5348 5387 

354 Masculin 2607 2630 

Feminin 2741 2757 

2 Timiș 
Sat Gad 

oraș Ghilad 

Total 2078 2273 

97 Masculin 1049 1143 

Feminin 1029 1130 

3 Timiș 

Crai Nou, 

com 

Giulvăz 

Total 3075 3879 

16 Masculin 1475 1593 

Feminin 1600 1610 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
7 

 

Tabelul nr.  108 Populaţia localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate Lunca 

Timişului 

Nr 
Jude

ţ 
Localitate Sexe 

An de 

referinţ

a 2011 

An de analizat  2014 

Număr 

total 

Prezenţa 

estimata în 

                                                 
7
 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
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sit 

1 Timiș Parţa 

Total 2052 2273 

19 Masculin 1041 1143 

Feminin 1011 1130 

2 Timiș 

Sat Gad 

oraș 

Ghilad 

Total 2078 2273 

54 Masculin 1049 1143 

Feminin 1029 1130 

3 Timiș Coșteiu 

Total 3635 3879 

137 Masculin 1716 1862 

Feminin 1918 2017 

4 Timiș 

Sat Crai 

Nou, com 

Giulvăz 

Total 3075 3203 

49 Masculin 1475 1593 

Feminin 1600 1610 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

*Nota: Din cadrul orașului Ciacova fac parte următoarele localități: Cebza, 

Macedonia, Obăd şi Petroman. Dintre aceste localități Cebza -745 locuitori- se afla 

în interiorul ariei naturale protejate Lunca Timişului, şi localitatea Macedonia -470 

locuitori- în interiorul ariei naturale protejate Pădurea Macedonia. 

 

Tabelul nr.  109 Populaţia localităților aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate, şi 

care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul sitului 

Nr Judeţ Localitate 

An de analizat  2014 

Număr total 
Prezenţa 

estimata în sit 

1 Timiș Lugoj 47969 0 

2 Timiș Bolbur 2337 0 

3 Timiș Coșteiu 3879 0 

4 Timiș Belinț 2636 0 

5 Timiș Racoviţa 2913 0 

6 Timiș Recas 9452 0 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
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7 Timiș Chevereșu Mare 2216 0 

8 Timiș Moșnița Noua 7019 0 

9 Timiș Sacoșu Turcesc 3164 0 

10 Timiș Peciu Nou 5532 0 

11 Timiș Giulvăz 3203 0 

12 Timiș Giera 1446 0 

13 Timiș Foeni 1814 0 

14 Timiș Ghilad 2040 0 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D  

După cum se poate observa din Tabelul 4, Natalitatea din regiunea analizata are un 

trend fluctuant, în localitățile Parţa şi Giulvăz au înregistrat o creștere a numărul născuților 

vii per localitate, în timp ce localitățile Ciacova şi Costeiul, au înregistrat o scădere a 

numărului de născuți vii per localitate pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate Pădurea Macedonia şi Lunca Timişului. 

 

Tabelul nr.  110 Natalitate: născuți vii per localitate pentru localitaaţile aflate în interiorul ariei 

naturale protejate Pădurea Macedonia şi Lunca Timişului 

    

Nr Judeţ Localitate 

An de 

referinţa 

An de 

analizat 

2010 2013 

1 Timiș Parţa 17 28 

2 Timiș Ciacova 62 55 

3 Timiș Coșteiu 38 24 

4 Timiș Giulvăz 25 40 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
8 

În cazul migraţiei din regiunea analizata, se observa un trend pozitiv al persoanelor care și-au 

stabilit reședința din localitățile aflate în interiorul ariilor naturale protejate Pădurea Macedonia şi 

Lunca Timişului. În localitatea Giulvăz s-au înregistrat 113 stabiliri de reședință în anul 2013, cu 

aproape 100 mai mult faţa de anul 2010 când s-au înregistrat doar 17 stabiliri de reședință. Singura 

localitate unde proporţia a fost negativa este Coșteiu, unde numărul stabilirilor de reședință a scăzut la 

                                                 
8
  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
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24 în 2013 faţa de 45 în 2010. În celelalte doua localități, respectiv Parţa şi Ciacova se observa o 

dublare a migraţiei. 

 

Tabelul nr.  111 Migraţie: Stabiliri de reședință în localitățile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate Pădurea Macedonia şi Lunca Timişului 

Nr Judeţ Localitate 

An de 

referinţa 

An de 

analizat 

2010 2013 

1 Timiș Parţa 3 6 

2 Timiș Ciacova 40 76 

3 Timiș Coșteiu 45 24 

4 Timiș Giulvăz 17 113 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP304B
9 

Nota: anul de referinţa trebuie sa fie mai mic cu cel putin 3 ani faţa de anul analizat 

pentru ca datele furnizate sa poată fi comparate 

Utilități publice 

Tabelul nr.  112 Utilități publice din anul 2015, pentru localitățile aflate în interiorul ariei 

naturale protejate Pădurea Macedonia şi Lunca Timişului 

Utilități Judeţ Localitate 
Exista  

[Da/Nu] 

Apa Timiș 

Parţa DA 

Gad DA 

Coșteiu DA 

Crai Nou DA 

Macedonia NU 

Canalizare Timiș 

Parţa NU 

Gad NU 

Coșteiu DA 

Crai Nou NU 

Macedonia NU 

                                                 
9
 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP304B  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP304B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP304B
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Staţie epurare Timiș 

Parţa NU 

Gad NU 

Coșteiu DA 

Crai Nou NU 

Macedonia NU 

Încălzire cu 

lemne 
Timiș 

Parţa DA 

Gad DA 

Coșteiu DA 

Crai Nou DA 

Macedonia DA 

Încălzire cu gaze Timiș 

Parţa DA 

Gad NU 

Coșteiu DA 

Crai Nou NU 

Macedonia NU 

Colectare deșeuri Timiș 

Parţa DA 

Gad DA 

Coșteiu DA 

Crai Nou DA 

Macedonia DA 

Comunicaţii - 

telefonie fixa 
Timiș 

Parţa DA 

Gad DA 

Coșteiu DA 

Crai Nou DA 

Macedonia DA 

Comunicaţii - 

telefonie mobila 
Timiș 

Parţa DA 

Gad DA 

Coșteiu DA 

Crai Nou DA 

Macedonia DA 
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2. Efective de animale 

Tabelul nr.  113 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localități, referitor la un anul 2014, pentru localitățile aflate în 

interiorul ariei naturale protejate Pădurea Macedonia şi Lunca Timişului 

Principalele categorii de 

animale 
Judeţ Localitate 

Număr de animale 

Localitatea de proven. 
Permanente 

Aduse din alta 

localitate 

Bovine Timiș 

Parţa Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Gad 20 Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Coșteiu Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Crai Nou Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Macedonia Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Porcine Timiș 

Parţa Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Gad 150 Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Coșteiu Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Crai Nou Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Macedonia Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Ovine Timiș 
Parţa Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Gad 2800 Nu exista informaţii Nu exista informaţii 
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Coșteiu Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Crai Nou Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Macedonia Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Păsări Timiș 

Parţa Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Gad 8200 Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Coșteiu Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Crai Nou Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

Macedonia Nu exista informaţii Nu exista informaţii Nu exista informaţii 

 

Nota: În Cadrul Anexei 3 sunt prezentate Minutele Convorbirilor telefonice purtate cu reprezentanţii Primăriilor Ghilad, Parţa, Coșteiu, 

Ciacova şi Giulvăz, pentru a afla informaţiile necesare pentru realizarea studiului privind efectivul de animale şi situaţia utilităților publice din 

cele 5 sate ce se intersectează cu cele doua arii naturale protejate. 
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3. Date privind activitățile economice 

 

Tabelul nr.  114 Distribuția tuturor formelor de organizare pentru desfășurare a activităților economice -SRL, SA, asociaţii familiale, asociaţii 

producători- active la nivel local funcţie pe domenii de activitate, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale 

Domeniu activitate -CAEN-  

Forma de 

organizare -S.A., 

S.R.L., asociații 

familiale, asociații 

producători-  

Județ Localitate 

Nr. 

societăți 

comerciale 

Denumire Firma 

0111 Cultivarea cerealelor -exclusiv 

orez- , plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

SRL Timiș Coșteiu 1 COMPANY SCHICK SRL 

0111 Cultivarea cerealelor -exclusiv 

orez- , plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

SRL Timiș Parta 2 RADEANU SRL 

EXPERFIL SRL 

0141 Creșterea bovinelor de lapte SRL Timiș Parta 1 AGROCOROAMA SRL 

0145 Creșterea ovinelor şi caprinelor SRL Timiș Coșteiu 1 FERMA FAMILIALA VITALLACT SRL 
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0161 Activități auxiliare pentru 

producția vegetala 

SRL Timiș Parta 1 NALA ENERGY SRL 

0162 Activități auxiliare pentru creșterea 

animalelor 

Cooperativa 

agricola 

Timiș Parta 1 SUINE 2009 COOPERATIVA 

AGRICOLA 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor proaspete de 

patiserie 

SRL Timiș Coșteiu 1 GRAMY CEREALIS SRL 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor proaspete de 

patiserie 

SRL Timiș Parta 2 BRUTĂRIA PATRAS SRL 

ROYAL SWEETS SRL 

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului SRL Timiș Coșteiu 1 PAT ALYONE SRL 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie SRL Timiș Parta 1 FANINU SRL 

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. SRL Timiș Macedonia 1 VAVIST PRINT SRL 

1814 Legatorie şi servicii conexe SRL Timiș Parta 1 ANALIS ARCHIVES SRL 

220 Exploatarea forestiera SRL Timiș Coșteiu 1 GORUNELU ALEX SRL 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj 

din material plastic 

SRL Timiș Parta 1 OBRIST EASTERN EUROPE SRL 

2399 Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice, n.c.a. 

SRL Timiș Coșteiu 1 DAMATERION SRL 
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2825 Fabricarea echipamentelor de 

ventilație şi frigorifice, exclusiv a 

echipamentelor de uz casnic 

SRL Timiș Parta 1 FRIGOGLASS ROMANIA SRL 

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule 

SRL Timiș Parta 1 S.A.B. CASTING MACHINING SRL 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. SRL Timiș Crai nou 1 BLUE LOREN SRL 

3312 Repararea mașinilor SRL Timiș Parta 1 FLUXON SERVICE SRL 

3600 Captarea, tratarea şi distribuția apei SRL Timiș Parta 1 PARTANA SRL 

3831 Demontarea -dezasamblarea- 

mașinilor şi a echipamentelor scoase din 

uz pentru recuperarea materialelor 

SRL Timiș Parta 1 ALIN MONTAJE & DEMONTAJE SRL 

3832 Recuperarea materialelor 

reciclabile sortate 

SRL Timiș Parta 1 METAL BEC BU BU SRL 

4120 Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale şi nerezidențiale 

SRL Timiș Coșteiu 2 LAU & REN CONSTRUCT SRL 

GUSET CONSTRUCȚII SRL 

4120 Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale şi nerezidențiale 

SRL Timiș Macedonia 1 PARAMANO & CONSTRUCȚII SRL 

4120 Lucrări de construcții a clădirilor SRL Timiș Parta 6 STOROD IMPEX SRL 
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rezidențiale şi nerezidențiale MD REMODELING SRL 

MIRMAD VEST SRL 

MADIROLA & MRD CONSTRUCT 

SRL 

L.I.R.A. CONSTRUCT SRL 

SEBASTIAN CONSTRUCT JUNIOR 

SRL 

4311 Lucrări de demolare a 

construcțiilor 

SRL Timiș Parta 1 METZ CG SRL 

4311 Lucrări de demolare a 

construcțiilor 

Sucursala -

GMBH-  

Timiș Parta 1 BENNERT GMBH 

4312 Lucrări de pregătire a terenului SRL Timiș Parta 3 H INSTAL SRL 

WBW LOGISTIC SRL 

ALBO GARDEN SRL 

4322 Lucrări de instalații sanitare, de 

încălzire şi de aer condiționat 

SRL Timiș Coșteiu 1 V. OCTATEO SRL 

4322 Lucrări de instalații sanitare, de 

încălzire şi de aer condiționat 

SRL Timiș Parta 1 SLOVAK TER SRL 
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4333 Lucrări de pardosire şi placare a 

pereților 

SRL Timiș Parta 1 MILO MLV CONSTRUCT SRL 

4399 Alte lucrări speciale de construcții 

n.c.a. 

SRL Timiș Coșteiu 1 RACHITEANA CON SRL 

4399 Alte lucrări speciale de construcții 

n.c.a. 

SRL Timiș Parta 1 VAL PRODUCT SRL 

4511 Comerț cu autoturisme şi 

autovehicule ușoare -sub 3,5 tone-  

SRL Timiș Coșteiu 1 LA RICARDO AUTO SRL 

4532 Comerț cu amănuntul de piese şi 

accesorii pentru autovehicule 

SRL Timiș Coșteiu 1 MARGAN COS SRL 

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, 

confecții din blana, încălțăminte şi 

articole din piele 

SRL Timiș Coșteiu 1 AICU TRADING SRL 

4619 Intermedieri în comerțul cu 

produse diverse 

SRL Timiș Parta 1 EUROPEAN PURCHASING CONSULT 

SRL 

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri 

de uz gospodăresc 

SRL Timiș Macedonia 1 MANAMI SER SRL 

4661 Comerț cu ridicata al mașinilor 

agricole, echipamentelor şi furniturilor 

SRL Timiș Gad 1 CATA GAD SRL 
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4671 Comerț cu ridicata al 

combustibililor solizi, lichizi şi gazoși şi 

al produselor derivate 

SRL Timiș Parta 1 ARK MARKET SRL 

4673 Comerț cu ridicata al materialului 

lemnos şi a materialelor de construcție şi 

echipamentelor sanitare 

SRL Timiș Coșteiu 2 DALIDA - DOR SRL 

SECODEL SRL 

4673 Comerț cu ridicata al materialului 

lemnos şi a materialelor de construcție şi 

echipamentelor sanitare 

SRL Timiș Parta 1 PALEBO SRL 

4674 Comerț cu ridicata al 

echipamentelor şi furniturilor de fierărie 

pentru instalații sanitare şi de încălzire 

SRL Timiș Parta 1 HBH PROINSTAL SRL 

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor şi 

resturilor 

SRL Timiș Parta 1 NOVA METAL MRF SRL 

4690 Comerț cu ridicata nespecializat SRL Timiș Coșteiu 1 MEGATRADE SRL 

4690 Comerț cu ridicata nespecializat SRL Timiș Crai nou 1 DAVOLI MAURO SRL 

4690 Comerț cu ridicata nespecializat SRL Timiș Parta 2 FLUXON SRL 

COMPACT TECHNOLOGY SRL 
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4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

Cooperativa  Timiș Coșteiu 1 CONSUMCOOP COȘTEIU SOCIETATE 

COOPERATIVA 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

SRL Timiș Coșteiu 16 VAL TOBY SRL 

DANY SRL 

DECORA GIDEVIS SRL 

DASIANTHUS NETELY SRL 

JON NEAGOE SRL 

BABAT MARIA MARILENA SRL 

MINU & MINA SRL 

ZAHARIA VLADI NERA SRL 

BIG AMIGO COMPANY SRL 

DASIANTHUS SRL 

ABC RANYSTAR SRL 

EDY & RALUCA SUPERMIXT SRL 

IBESOMAR SRL 

ALICE & ALICIA SRL 

LAURENDO SPORTY SRL 

IANIS & LUCA SRL 
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4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

SRL Timiș Macedonia 1 MICENNE ROX SRL 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

Cooperativa Timiș Parta 1 CONSUMCOOP SAG 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

SRL Timiș Parta 6 AMISELL SRL 

LA PITA CALDA SRL 

LARIDAR 2006 SRL 

JO CASI SRL 

COSIMARSI SRL 

ALEMONADY SRL 

4719 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse nealimentare 

SRL Timiș Coșteiu 1 SUPER MAR FLEX SRL 

4772 Comerț cu amănuntul al 

încălțămintei şi articolelor din piele, în 

magazine specializate 

SRL Timiș Coșteiu 1 MAGIC DOMINO SRL 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

313 

4775 Comerț cu amănuntul al produselor 

cosmetice şi de parfumerie, în magazine 

specializate 

SRL Timiș Parta 1 REGENT VENDORS SRL 

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor 

de ocazie vândute prin magazine 

SRL Timiș Coșteiu 1 ȘĂDEM PREST SRL 

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor 

de ocazie vândute prin magazine 

SRL Timiș Crai nou 1 SH TEXTIL SHOP SRL 

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, 

îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat 

prin standuri, chioșcuri şi piețe 

SRL Timiș Coșteiu 1 PANSELA STORE SRL 

4791 Comerț cu amănuntul prin 

intermediul caselor de comenzi sau prin 

Internet 

SRL Timiș Coșteiu 1 OSIRIS WEBTECH SRL 

4939 Alte transporturi terestre de 

călători n.c.a. 

SRL Timiș Coșteiu 4 STIBINGER TRANS SRL 

CONSIONA KAR SRL 

IMPERIAL BUS SRL 

LUGOTRANS PRO SRL 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri SRL Timiș Coșteiu 1 RACHITEANU SRL 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri SRL Timiș Parta 3 MONDOVIT SRL 

MELACRIS TRANS 2014 SRL 
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ALFA 70 TRADING SRL 

5221 Activități de servicii anexe pentru 

transporturi terestre 

SRL Timiș Parta 1 RAMEL SRL 

5510 Hoteluri şi alte facilități de cazare 

similare 

SRL Timiș Coșteiu 1 ROLEM SRL 

5610 Restaurante SRL Timiș Coșteiu 2 FAST FOOD COȘTEI 2014 SRL 

ALIPAP SRL 

5610 Restaurante SRL Timiș Crai nou 1 EMMYMEX SRL 

5610 Restaurante SRL Timiș Gad 1 CUCINA TOSCANA SRL 

5610 Restaurante SRL Timiș Parta 1 SAJ EVENTS COMPANY SRL 

5630 Baruri şi alte activități de servire a 

băuturilor 

SRL Timiș Coșteiu 1 CRIS DAL DENI SRL 

5630 Baruri şi alte activități de servire a 

băuturilor 

SRL Timiș Parta 1 BIBI COFFEE LOUNGE SRL 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 

paginilor web şi activități conexe 

SRL Timiș Coșteiu 1 PROFESSIONALTIPSTERS SRL 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 

paginilor web şi activități conexe 

SRL Timiș Parta 1 SMART BUSINESS PLANNER SRL 
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6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri 

imobiliare proprii 

SRL Timiș Parta 1 REWECH INVESTMENT SRL 

6820 Închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate 

SRL Timiș Coșteiu 1 D & M FOREST SRL 

6820 Închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate 

SRL Timiș Parta 1 GROUPE ACV 02 SRL 

6831 Agenții imobiliare SRL Timiș Coșteiu 2 IORDACHE & HOBAN 

INTERMEDIERI SRL 

NAME SRL 

6920 Activități de contabilitate şi audit 

financiar; consultanta în domeniul fiscal 

SRL Timiș Parta 1 RAIAR IMPEX SRL 

7022 Activități de consultanta pentru 

afaceri şi management 

SRL Timiș Parta 1 FIRST TEAM SRL 

7111 Activități de arhitectura SRL Timiș Parta 2 WHE EAST COM SRL 

S.A.B. DEVELOPPEMENT SRL 

7112 Activități de inginerie şi 

consultanta tehnica legate de acestea 

SRL Timiș Parta 2 WEST PART HIDRAULYC & 

TRANSMISION SRL 
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ARF PROJECT MANAGEMENT SRL 

7220 Cercetare-dezvoltare în științe 

sociale şi umaniste 

SRL Timiș Parta 1 EDU PROFIL SERVICES SRL 

7311 Activități ale agențiilor de 

publicitate 

SRL Timiș Parta 1 S.O.S. PROMO SRL 

7410 Activități de design specializat SRL Timiș Parta 1 V TAMY PRINTS SRL 

7500 Activități veterinare SRL Timiș Coșteiu 1 CRISTIAN VET SRL 

7500 Activități veterinare SRL Timiș Parta 1 SMF VETERINARY SERVICES SRL 

7711 Activități de închiriere şi leasing 

cu autoturisme şi autovehicule rutiere 

ușoare 

SRL Timiș Parta 1 KA & NA RENT SRL 

7732 Activități de închiriere şi leasing 

cu mașini şi echipamente pentru 

construcții 

SRL Timiș Coșteiu 1 CRISARM TOOLS SRL 

8010 Activități de protecție şi garda SRL Timiș Coșteiu 1 ROYAL SECURITY SRL 
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812 Extracția pietrișului şi nisipului; 

extracția argilei şi caolinului 

SRL Timiș Coșteiu 1 ÎNFRĂȚIREA TOMOIAGA SRL 

8292 Activități de ambalare SRL Timiș Parta 2 DICLASSE SRL 

SERVIPACK SRL 

8299 Alte activități de servicii suport 

pentru întreprinderi n.c.a. 

SRL Timiș Parta 1 B BRAND SRL 

8690 Alte activități referitoare la 

sănătatea umana 

SRL Timiș Coșteiu 1 BETTINA STUDIO SRL 

9329 Alte activități recreative şi 

distractive n.c.a. 

SRL Timiș Parta 1 PITICOT LAND SRL 

9511 Repararea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice 

SRL Timiș Parta 1 NWO GROUP SRL 

9521 Repararea aparatelor electronice de 

uz casnic 

SRL Timiș Coșteiu 1 IFARR SRL 

9602 Coafura şi alte activități de 

înfrumusețare 

SRL Timiș Parta 1 ALE CRIS HAIR STYLE SRL 

Total firme 138   

 

 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

318 

 

B) Factori interesați 

 

Se consideră factori interesaţi toate acele instituţii, organizaţii, asociaţii locale sau chiar persoane 

fizice, care pot avea interese deosebite în gospodărirea Ariei Naturale Lunca Timișului și Pădurea 

Macedonia, derivând din:  

a) Calitatea de proprietar al terenurilor şi/sau a clădirilor;  

b) Administrator al terenurilor;  

c) Dreptul de utilizare a resurselor naturale de pe raza ariei naturale;  

d) Interesul de a organiza activităţi de orice fel în parc sau în imediata apropiere a acestuia cu 

efecte posibile asupra ariei naturale. 

 

Tabelul nr.  115 Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesați, care se manifestă 

și implică cu privire la aria naturală protejată 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

1 Direcția Silvică Timiș Instituție 

Publică 

Administrator al terenurilor 

2 Consiuliul Județean Timiș Instituție 

Publică 

Administrator al terenurilor 

3 Agenția pentru Protecția 

Mediului 

Instituție 

Publică 

Administrator al terenurilor 

4 Consiliile Locale ale primăriilor 

Parța, Gad, Costeiu, Crai Nou, 

Macedonia 

Instituție 

Publică 

Administrator al terenurilor 

5 Agentia Naţională Apele 

Române, Direcţia Banat 

Instituție 

Publică 

Administrator al terenurilor 

6 Inspectoratele Școlare Timiș Instituție 

Publică 

Interesul de a organiza activităţi de orice fel în 

parc sau în imediata apropiere a acestuia cu 

efecte posibile asupra ariei naturale 

7 
Agenții Economici din 

localitățile Parța, Gad, Costeiu, 

Instituții 

Privată 

Interesul de a organiza activităţi de orice fel în 

parc sau în imediata apropiere a acestuia cu 
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Crai Nou, Macedonia efecte posibile asupra ariei naturale 

Calitatea de proprietar al terenurilor şi/sau a 

clădirilor 

Dreptul de utilizare a resurselor naturale de pe 

raza ariei naturale 

*Nota: Agenții Economici din județul localitățile Parța, Gad, Coșteiu, Crai Nou, Macedonia sunt 

prezentați în tabelul 10 ”Distribuţia tuturor formelor de organizare pentru desfăşurare a activităţilor 

economice -SRL, SA, asociaţii familiale, asociaţii producători- active la nivel local funcţie pe domenii 

de activitate, pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate”. 

 

Rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, practicilor 

și interesului acestora, referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei protejate sunt 

prezentate centralizat în următorul tabel:
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Tabelul nr.  116 Rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, practicilor și interesului acestora, 

referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei protejate 

Nr Denumire factor 

interesat 

Domeniul de  

interes 

Cunoștiințe Atitudini Practici 

Calificativ Descriere Calificativ Descriere Calificativ Descriere 

1 Direcția Silvică Timiș Administrator al 

terenurilor 

FB Direcția Silvică 

Timiș are cunoștințe 

privind suprafețele de 

pădure existente în 

interiorul celor două 

arii naturale 

FB Direcția Silvică Timiș 

a avut o atitudine 

deschisa atunci cand 

s-au solicitat 

informații 

Nu sunt 

informații 

 

2 Consiuliul Județean 

Timiș 

Administrator al 

terenurilor 

B Consiliul Județean 

Timiș are cunoștințe 

referitor la cele două 

arii naturale 

protejate, cu mici 

excepții 

B În principal  Consiliul 

Județean Timiș a avut 

o atitudine deschisaă 

atunci când s-au 

solicitat informații 

Nu sunt 

informații 

 

3 Agenția pentru Protecția 

Mediului 

Administrator al 

terenurilor 

FB Agenția pentru 

Protecția Mediului 

FB Agenția pentru 

Protecția Mediului a 

Nu sunt 

informații 
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deține cunoștințe 

referitor la cele două 

arii naturale protejate 

avut o atitudine 

deschisă atunci când 

s-au solicitat 

informații 

4 Consiliile Locale ale 

primăriilor Parța, Gad, 

Coșteiu, Crai Nou, 

Macedonia 

Administrator al 

terenurilor 

B Consiliile Locale ale 

primăriilor Parța, 

Gad, Coșteiu, Crai 

Nou, Macedonia au 

cunoștințe privind 

cele două arii 

naturale protejate, cu 

mici excepții 

B Consiliile Locale ale 

primăriilor Parța, 

Gad, Coșteiu, Crai 

Nou, Macedonia au 

avut o atitudine 

deschisă atunci când 

s-au solicitat 

informații, cu mici 

excepții 

Nu sunt 

informații 

 

5 Agenția Naţională Apele 

Române, Direcţia Banat 

Administrator al 

terenurilor 

B Agenția Naţională 

Apele Române, 

Direcţia Banat au 

cunoștințe privind 

cele două arii 

naturale protejate, cu 

mici excepții 

B Agenția Naţională 

Apele Române, 

Direcţia Banat a avut 

o atitudine deschisă 

atunci când s-au 

solicitat informații, cu 

mici excepții 

Nu sunt 

informații 
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6 Inspectoratele Școlare 

Timiș 

Interesul de a 

organiza activităţi 

de orice fel în parc 

sau în imediata 

apropiere a acestuia 

cu efecte posibile 

asupra ariei naturale 

Nu sunt 

informați 

 Nu sunt 

informați 

 Nu sunt 

informații 

 

7 

Agenții Economici din 

localitățile Parța, Gad, 

Costeiu, Crai Nou, 

Macedonia 

Interesul de a 

organiza activităţi 

de orice fel în parc 

sau în imediata 

apropiere a acestuia 

cu efecte posibile 

asupra ariei 

naturale; 

Nu sunt 

informați 

 Nu sunt 

informați 

 Nu sunt 

informații 

 

Calitatea de 

proprietar al 

terenurilor şi/sau a 

clădirilor; 
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Dreptul de utilizare 

a resurselor naturale 

de pe raza ariei 

naturale 
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2.4.2. Utilizarea terenului  

 Harta utilizării terenului 

 

 

 

Acesta harta este pusa la dispoziția custodelui şi este provenita din harta utilizării terenului -scara 1: 

100.000- , la nivel national. 

 

 Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

 

Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, care sunt identificate în 

cadrul ariei naturale protejate, este pusă la dispoziţia custodelui şi provine din harta utilizării terenului 

la nivelul ariei naturale protejate, preluată din harta naţională.  
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Tabelul nr.  117 Utilizarea terenului in ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr. Clasă CLC Suprafață totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 

suprafața  sitului 

[%] 

1.  Spațiu urban 

discontinuu și spațiu 

rural 

19.95 0.20 

2.  Unități industriale sau 

comerciale 

2.35 0.02 

3.  Terenuri arabile 

neirigate 

605.72 6.11 

4.  Pășuni secundare 1578.22 15.91 

5.  Zone de culturi 

complexe 

3.45 0.03 

6.  Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 

481.24 4.85 

7.  Păduri de foioase 5432.64 54.77 

8.  Zone de tranziție cu 

arbuști (in general 

defrișate) 

425.25 4.29 

9.  Mlaștini 2.57 0.03 

10.  Cursuri de apa 1366.72 13.78 

11.  Acumulări de apa 1.17 0.01 

 

 

Tabelul nr.  118 Utilizarea terenului in ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr. Clasă CLC Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 

suprafaţa  sitului 

[%] 

1.  Spațiu urban 

discontinuu si spațiu 

rural 

5.59 0.12 

2.  Unități industriale sau 

comerciale 

18.05 0.39 

3.  Terenuri arabile 

neirigate 

2716.38 58.73 

4.  Pășuni secundare 776.73 16.79 

5.  Zone de culturi 

complexe 

4.12 0.09 
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6.  Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 

377.29 8.16 

7.  Păduri de foioase 265.93 5.75 

8.  Zone de tranziție cu 

arbuști (in general 

defrișate) 

29.40 0.64 

9.  Cursuri de apa 431.77 9.33 

 

 Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate adminstrativ teritoriala  

Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, care sunt identificate la 

nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale cu care aria naturala protejata se suprapune, este pusa la 

dispoziția custodelui şi provine din harta utilizării terenului preluata din harta națională. 

Tabelul nr.  119 Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate administrativ 

teritoriala - ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr. UAT Clasa CLC Suprafața totala 

ocupata in UAT [ha] 

Ponderea din 

suprafața  UAT [%] 

1 BELINT Cursuri de apa 37.35 100.00 

2 BOLDUR 

Cursuri de apa 65.79 78.11 

Pășuni secundare 1.08 1.28 

Terenuri arabile neirigate 13.92 16.53 

Zone de culturi complexe 3.44 4.08 

3 BUCOVAT 

Cursuri de apa 17.41 24.17 

Terenuri arabile neirigate 2.23 3.10 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 1.26 1.75 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 51.12 70.98 

4 BUZIAS 

Păduri de foioase 340.19 99.92 

Pășuni secundare 0.09 0.03 

Terenuri arabile neirigate 0.19 0.06 

5 

CHEVERESU 

MARE 

Cursuri de apa 46.73 3.44 

Păduri de foioase 1106.18 81.46 

Pășuni secundare 80.50 5.93 

Terenuri arabile neirigate 10.26 0.76 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 47.48 3.50 
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Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 66.83 4.92 

6 CIACOVA 

Cursuri de apa 142.33 17.86 

Păduri de foioase 264.35 33.18 

Pășuni secundare 228.67 28.70 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 6.70 0.84 

Terenuri arabile neirigate 16.22 2.04 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 78.86 9.90 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 59.72 7.49 

7 

COSTEIU 

Cursuri de apa 84.94 84.66 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 0.11 0.11 

Terenuri arabile neirigate 15.29 15.24 

FOENI 

Cursuri de apa 35.20 26.49 

Pășuni secundare 63.16 47.54 

Terenuri arabile neirigate 8.18 6.16 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 26.32 19.81 

8 GHILAD 

Cursuri de apa 96.90 44.39 

Păduri de foioase 0.31 0.14 

Pășuni secundare 93.57 42.86 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 3.54 1.62 

Terenuri arabile neirigate 23.90 10.95 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 0.06 0.03 

9 GIERA 

Cursuri de apa 43.22 51.00 

Pășuni secundare 0.70 0.83 

Terenuri arabile neirigate 40.83 48.17 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 0.00 0.00 

10 GIROC 

Cursuri de apa 59.64 9.39 

Păduri de foioase 492.39 77.50 

Pășuni secundare 80.64 12.69 

Terenuri arabile neirigate 2.49 0.39 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 0.20 0.03 
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vegetație naturala 

11 GIULVAZ 

Cursuri de apa 102.06 21.06 

Pășuni secundare 250.04 51.60 

Terenuri arabile neirigate 41.26 8.51 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 58.22 12.02 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 32.98 6.81 

12 LUGOJ 

Acumulări de apa 1.17 1.54 

Cursuri de apa 42.05 55.36 

Mlaștini 2.57 3.39 

Terenuri arabile neirigate 23.52 30.97 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 4.45 5.85 

Unități industriale sau 

comerciale 2.19 2.88 

13 

MOSNITA 

NOUA 

Cursuri de apa 93.91 10.05 

Păduri de foioase 44.29 4.74 

Pășuni secundare 286.90 30.71 

Terenuri arabile neirigate 344.99 36.93 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 91.30 9.77 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 72.69 7.78 

14 PADURENI 

Cursuri de apa 33.39 2.23 

Păduri de foioase 1329.74 88.76 

Pășuni secundare 126.73 8.46 

Terenuri arabile neirigate 8.26 0.55 

15 PARTA 

Cursuri de apa 67.52 27.10 

Păduri de foioase 0.01 0.00 

Pășuni secundare 136.29 54.69 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 1.16 0.46 

Terenuri arabile neirigate 17.19 6.90 

Unități industriale sau 

comerciale 0.01 0.01 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 27.01 10.84 

16 PECIU NOU 

Cursuri de apa 28.76 18.99 

Păduri de foioase 60.62 40.03 

Pășuni secundare 36.93 24.39 
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Terenuri arabile neirigate 2.61 1.73 

Unități industriale sau 

comerciale 0.15 0.10 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 22.35 14.76 

17 RACOVITA 

Cursuri de apa 140.45 8.76 

Păduri de foioase 1296.37 80.86 

Pășuni secundare 23.73 1.48 

Terenuri arabile neirigate 17.01 1.06 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 95.08 5.93 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 30.56 1.91 

18 RECAS 

Cursuri de apa 70.10 46.74 

Păduri de foioase 7.31 4.87 

Pășuni secundare 43.13 28.75 

Terenuri arabile neirigate 1.58 1.05 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 27.87 18.58 

19 

SACOSU 

TURCESC 

Cursuri de apa 59.85 10.43 

Păduri de foioase 417.35 72.73 

Pășuni secundare 44.76 7.80 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 0.17 0.03 

Terenuri arabile neirigate 7.64 1.33 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 44.04 7.68 

20 SAG 

Cursuri de apa 74.81 23.98 

Păduri de foioase 71.46 22.90 

Pășuni secundare 81.31 26.06 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 8.28 2.65 

Terenuri arabile neirigate 8.03 2.57 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 33.97 10.89 

Zone de culturi complexe 0.02 0.01 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 34.13 10.94 

21 

TOPOLOVATU 

MARE 

Cursuri de apa 24.31 91.80 

Păduri de foioase 2.07 7.81 

Terenuri arabile neirigate 0.10 0.39 
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Tabelul nr.  120 Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate administrativ 

teritoriala -ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr. UAT Clasa CLC 

Suprafața totala 

ocupata în UAT [ha] 

Ponderea din 

suprafața  UAT [%] 

1 CIACOVA 

Cursuri de apa 87.15 4.87 

Păduri de foioase 265.63 14.85 

Pășuni secundare 278.55 15.57 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 5.41 0.30 

Terenuri arabile neirigate 880.37 49.22 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 265.94 14.87 

Zone de culturi complexe 4.12 0.23 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 1.55 0.09 

2 GHILAD 

Cursuri de apa 275.40 10.62 

Păduri de foioase 0.31 0.01 

Pășuni secundare 360.97 13.92 

Spațiu urban discontinuu si 

spațiu rural 0.18 0.01 

Terenuri arabile neirigate 1831.61 70.61 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 107.30 4.14 

Unități industriale sau 

comerciale 18.05 0.70 

3 GIULVAZ 

Cursuri de apa 66.63 27.75 

Pășuni secundare 137.20 57.14 

Terenuri arabile neirigate 4.40 1.83 

Terenuri predominant 

agricole in amestec cu 

vegetație naturala 4.05 1.69 

Zone de tranziție cu arbuști 

(in general defrișate) 27.85 11.60 

4 LIVEZILE 

Cursuri de apa 2.59 99.59 

Terenuri arabile neirigate 0.01 0.41 

 

 

 Caracterizarea utilizării terenurilor 
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ROSCI0109 Lunca Timişului 

Utilizarea terenului (conform claselor CLC) in cadrul ROSCI0109 Lunca Timişului este urmatoarea: 

 Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 

 Unitati industriale sau comerciale 

 Terenuri arabile neirigate 

 Pasuni secundare 

 Zone de culturi complexe 

 Terenuri predominant agricole in amestec cu vegetatie naturala 

 Paduri de foioase 

 Zone de tranzitie cu arbusti (in general defrisate) 

 Mlastini 

 Cursuri de apa 

 Acumulari de apa 

Cea mai mare pondere o are clasa „Paduri de foioase” care ocupa 54.77% din suprafta ROSCI0109 

Lunca Timişului. 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Utilizarea terenului (conform claselor CLC) in cadrul ROSCI0109 Lunca Timişului este urmatoarea: 

 Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 

 Unitati industriale sau comerciale 

 Terenuri arabile neirigate 

 Pasuni secundare 

 Zone de culturi complexe 

 Terenuri predominant agricole in amestec cu vegetatie naturala 

 Paduri de foioase 

 Zone de tranzitie cu arbusti (in general defrisate) 

 Cursuri de apa 

Cea mai mare pondere o are clasa „Terenuri arabile neirigate” care ocupa 58.73% din suprafata 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia. 

 

2.4.3. Situația juridica a terenurilor 

 Harta juridica a terenurilor  

Anexa 2.18. -  Harta juridica a terenurilor 
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 Centralizarea situației juridice a terenurilor  

 

Tabelul nr.  121 Situatia juridica a terenurilor în ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Domeniu 
Procent din 

suprafaţa ANP [%] 

Domeniul 

Public 

domeniul public al statului (DS)  15.08 

domeniul privat al statului (DPS)  Nu există date 

suficiente 

domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale (DAT)  

Nu există date 

suficiente 

domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale (DPT) 

Nu există date 

suficiente 

Total domeniul public (DP) Nu există date 

suficiente 

Proprietate 

Privată 

proprietatea privată a persoanelor 

fizice (PF)  

Nu există date 

suficiente 

proprietatea privată a persoanelor 

juridice (PJ) 

Nu există date 

suficiente 

Total proprietate privată (PP) Nu există date 

suficiente 

Proprietate 

necunoscută 

Total procent pentru care nu se 

cunoaşte încadrarea în domeniul 

public sau privat  (XX) 

84.92 

 

Notă: dacă nu există informaţii detaliate se pot furniza doar totalurile 

reprezentând domeniul public, domeniul privat şi domeniul neprecizat. 

ROSCI0109 Lunca Timişului 

Tabelul nr.  122 Situatia juridica a terenurilor în  ROSCI0109 Lunca Timișului 

Domeniu 
Procent din 

suprafaţa ANP [%] 

Domeniul domeniul public al statului (DS)  68.58 
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Public domeniul privat al statului (DPS)  Nu există date 

suficiente 

domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale (DAT)  

Nu există date 

suficiente 

domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale (DPT) 

Nu există date 

suficiente 

Total domeniul public (DP) Nu există date 

suficiente 

Proprietate 

Privată 

proprietatea privată a persoanelor 

fizice (PF)  

Nu există date 

suficiente 

proprietatea privată a persoanelor 

juridice (PJ) 

Nu există date 

suficiente 

Total proprietate privată (PP) Nu există date 

suficiente 

Proprietate 

necunoscută 

Total procent pentru care nu se 

cunoaşte încadrarea în domeniul 

public sau privat  (XX) 

31.42 

 

 

 Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor 

Se vor detalia datele referitoare la procentele şi suprafeţele aferente diferitelor 

tipuri de proprietate, drepturile legale asupra terenului, acordurile de 

management dacă acestea există şi orice aspect considerant relavant. 

Pe parcursul desfăşurarii activităţilor nu au fost identificate date juste privind 

situaţia juridica a terenurilor. Deşi au fost făcute demersuri catre entitatile 

implicate în proiect acestea nu au putut furniza date. 

In lipsa unor date exacte s-a plecat de la premiza ca terenul de-a lungul cursului 

de apă Timiş şi cel ocupat de fondul forestier este proprietatea Statului Român 

astfel rezultând procentul aferent domeniul public al statului (DS). Acest 

procent trebuie privit cu rezerve, avand in vedere cele menţionate anterior. 
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Recomandam custodelui ca dupa realizarea „Programului Naţional de Cadastru 

şi Carte Funciara” la nivelul UAT-urilor pe a căror teritoriu se regăsesc ariile 

naturale să solicite către instituţiile abilitate (ANCPI, Primării, etc) furnizarea 

datelor actuale privind situaţia juridica a terenurilor. 

2.4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori 

Pe parcursul desfăşurarii activităţilor nu au fost identificate date juste privind 

situaţia juridica a terenurilor. Deşi au fost făcute demersuri catre entitatile 

implicate în proiect acestea nu au putut furniza date. 

In lipsa unor date exacte s-a plecat de la premiza ca terenul de-a lungul cursului 

de apă Timiş şi cel ocupat de fondul forestier este proprietatea Statului Român 

astfel rezultând procentul aferent domeniul public al statului (DS). Acest 

procent trebuie privit cu rezerve, avand in vedere cele menţionate anterior. 

Recomandam custodelui ca dupa realizarea „Programului Naţional de Cadastru 

şi Carte Funciara” la nivelul UAT-urilor pe a căror teritoriu se regăsesc ariile 

naturale să solicite către instituţiile abilitate (ANCPI, Primării, etc) furnizarea 

datelor actuale privind situația juridică a terenurilor. 

2.4.5. Infrastructura şi construcții 

 Harta infrastructurii rutiere şi cailor ferate 

Acesta harta este provenita din harta infrastructurii rutiere, drumuri şi cai ferate, 

-scara 1: 25.000- , la nivel national. 
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Anexa 2.19. – Harta infrastructurii rutiere și a căilor ferate 

 Harta infrastructurii, detaliata 

În vederea înlocuirii hârtii anterioare -harta infrastructurii rutiere şi cailor ferate- , acesta harta, având 
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un grad de detaliere mai mare se poate încărca de către custode/administrator şi trebuie sa cuprindă 

toate elementele de infrastructura prezente în interiorul ariei naturale protejate referitoare la drumuri, 

străzi, cai ferate, poteci şi transport pe cablu. 

 

Anexa 2.19 – Harta infrastructurii rutiere și a căilor ferate 

 

 Harta privind perimetru construit al localităților 

Acesta harta este pusa la dispoziția custodelui şi este provenita din harta privind perimetru contruit al 
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localităților, -scara 1: 25.000- , la nivel national. 

 

 

Anexa 2.20. - Harta privind perimetru construit al localităților 

 

 Harta privind perimetru construit al localităților, detaliata 

În vederea înlocuirii hârtii anterioare -harta privind perimetru contruit al localităților- , acesta harta, 

având un grad de detaliere mai mare se poate încărca de către custode/administrator. 
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Anexa 2.20. - Harta privind perimetru construit al localităților 

 

 Harta construcțiilor 

Acesta harta se poate încărca de către custode/administrator şi trebuie sa cuprindă construcțiile 

prezente în interiorul ariei naturale protejate. 
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Anexa 2.21. - Harta construcțiilor 

 

 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

340 

 Descrierea infrastructurii şi construcțiilor 

Lista tipurilor de construcţii din cadrul ariei naturale protejate, care au fost identificate în cadrul ariei 

naturale protejate se pot centraliza în tabelul următor: 

Conform informaţiilor colectate din teren pe teritoriul celor doua arii naturale protejate, nu exista un 

număr ridicat de construcţii, existând doar pe teritoriul Pădurii Macedonia 3 construcţii, doua 

construcţii industriale şi o clădire individuala.  

În schimb în zona limitrofa a celor doua situri exista numeroase contrucţii ce pot avea efecte asupra 

acestora, în special în jurul localităților ce se interscteaza cu cele doua arii naturale, respectiv 

localitățile Macedonia, Crai Nou, Gad şi Parţa, dar şi a celorlalte localități din imediata apropiere a 

ariei naturale protejate. Cel mai semnificativ impact asupra mediului înconjurător este cel cauzat de 

activitatea antropica. Conform statisticilor prozentate în tabelul privind numărul de locuinţe existente 

în cele 4 localități din interiorul sitului, cel mai mare număr de locuinţe se regăsește în Ciacova, peste 

2000. În jurul acestor localități sunt suprafeţe agricole întinse, dar şi mici construcţii precum staţia de 

epurare de la Coșteiu, Pescăria „La Nelu” din Moșnița Noua, Tabăra de Copii de la Chevereșu Mare, 

Balastiera din apropierea localității Recas, Sediul firmei FRIGOGLASS ROMANIA SRL din comuna 

Parţa, sau ferme pentru creșterea animalelor din Pădureni şi Parţa. Fermele pentru creșterea animalelor, 

cele porcine în special reprezintă un factor important de poluare pentru regiune, iar un alt factor 

poluant este activitatea agricola din regiune. 

Situl dispune de bariere, locuri de campare, vetre de foc şi mai multe poteci/drumuri pentru vizitare. 

Accesul pe câteva dintre drumurile aflate în pădure sau pe diguri este restricționat pentru autovehicule 

cu ajutorul unor bariere. Sunt necesare puncte de informare, panouri de avertizare/atenţionare, panouri 

de informare, trasee tematice şi amenajări pentru colectarea deșeurilor. 

 

Tabelul nr.  123 Lista tipurilor de construcții de pe teritoriul siturilor 

Nr. Judeţ Localitate Tip construcţie Număr Total 

1 Timiș Ghilad Construcţie industriala 1 

2 Timiș Ghilad Construcţie industriala 1 

3 Timiș Ghilad Clădire individuala 1 

 

Detalierea informaţiilor privind numărul total de locuinţe din aria naturala protejata se poate 

realiza în următoarele doua tabele, după cum urmează: 
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Tabelul nr.  124 Locuințe existente pe localități 

Locuinţe existente în anul 2013, grupate pe localități 

Nr. Judeţ Localitate 
An de referință An de analizat 

2010 2013 

1 Timiș Ciacova 2101 2054 

2 Timiș Coșteiu 1373 1480 

3 Timiș Giulvăz 1125 1191 

4 Timiș Parţa 752 811 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
10 

Tabelul nr.  125 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcţii, 

judeţe şi localități şi cereri de avize/acorduri de mediu 

Categorii de construcţii Judeţ Localitate 
An de referinţa An de analizat 

2011 2014 

Clădiri rezidenţiale -

exclusiv cele pentru 

colectivități-  

Timiș Ciacova 10 16 

Clădiri rezidenţiale -

exclusiv cele pentru 

colectivități-  
Timiș Coșteiu 

8 11 

Alte clădiri 0 1 

Clădiri rezidenţiale -

exclusiv cele pentru 

colectivități-  

Timiș Giulvăz 3 5 

Clădiri rezidenţiale -

exclusiv cele pentru 

colectivități-  
Timiș Parţa 

34 28 

Alte clădiri 1 2 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC108B 
11 

 

                                                 
10

 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B  
11

 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC108B  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC108B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC108B
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2.4.6. Patrimoniu cultural 

 Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național 

 

 

Anexa  031- Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național 

 

 Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

 

Tabelul nr.  126 Bunurile culturale clasate în patrimoniul cultural 

Nr Judeţ Localitate Bun Cultural Tip  Observaţii 

1 Timiș Cebza Biserica de lemn 

"Sf. Gheorghe" 

Biserica Construcţie din 1758 

considerata Monument 

istoric 
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2 Timiș Capăt Biserica de lemn 

"Adormirea Maicii 

Domnului" 

Biserica de 

lemn 

Construcţie din sec. 

XVIII considerata 

monument istoric 

3 Timiș Cebza Mănăstirea Cebza Mănăstire Construcţie din 1758 

considerata Monument 

istoric 

4 Timiș Ciacova Biserica "Nașterea 

Maicii Domnului" 

Biserica Construcţie din 1827 

considerata Monument 

istoric 

5 Timiș Ciacova Biserica sârbeasca 

"Maica Domnului" 

Biserica Construcție din 1768 

considerata Monument 

istoric 

6 Timiș Giroc Biserica "Sf. 

Dumitru" 

Biserica Construcție din 1759 

considerata Monument 

istoric 

7 Timiș Ivanda Biserica sârbeasca 

"Sf. Arhanghel 

Gavril" 

Biserica Construcţie din 1851 

considerata Monument 

istoric 

8 Timiș Parţa Biserica "Înălțarea 

Domnului" 

Biserica Construcţie din 1851 

considerata Monument 

istoric 

9 Timiș Gad Conacul Gudenus Conac Construcţie din sec. 

XIX considerata 

monument istoric 

10 Timiș Remetea 

Mare 

Situl arheologic 

"Gomila lui Gabor" 

de la Remetea 

Mare 

Vestigii 

arheologice 

Epoca medievala 

timpurie, mil. I a. Chr., 

Hallstatt, Latène 

11 Timiș Coșteiu Așezarea daco-

romana de la 

Coșteiu 

Așezare Pe malul înalt al râului 

Timiș, la 400 m în aval 

de barajul Coșteiu şi 

100 m în amonte de 
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podul de lemn peste râu 

12 Timiș Coșteiu Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Construita în 1895, 

biserica de cult 

Ortodox 

13 Timiș Jabar Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Construita în 1888, 

biserica de cult 

Ortodox 

14 Timiș Belinţ Biserica "Învierea 

Domnului" 

Biserica Construita în 1797, 

biserica de cult 

Ortodox 

15 Timiș Ohaba-

Forgaci 

Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Construita în 1886, 

biserica de cult 

Ortodox 

16 Timiș Chizatau Biserica "Nașterea 

Maicii Domnului" 

Biserica Construita în 1827, 

biserica de cult 

Ortodox 

17 Timiș Chizatau Așezarea de epoca 

bronzului de la 

Chizatau 

Așezare Așezarea datează de la 

sfârșitul epocii 

bronzului şi începutul 

epocii fierului 

18 Timiș Chizatau Așezarea 

paleolitica de la 

Chizatau-Dealul 

Cuca 

Așezare Situl este situat la NE 

de sat, datează din 

Paleolitic 

19 Timiș Ficatar Descoperirea 

funerara de la 

Ficatar-Gomila 

Movila Movila de pământ se 

afla la vest de sat, în 

hotar cu satul 

Drăgoiești. 

20 Timiș Ficatar Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Construita în 1886, 

biserica de cult 

Ortodox 
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21 Timiș Drăgoiești Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Construita în 1842, 

biserica de cult 

Ortodox 

22 Timiș Racoviţa Biserica Betania Biserica Biserica de cult baptist 

23 Timiș Racoviţa Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Catedrala Biserica de cult 

Ortodox 

24 Timiș Hitias Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1901, 

biserica de cult 

Ortodox 

25 Timiș Sârbova Situl arheologic de 

la Sârbova - Dealul 

lui Novac 

Așezare Datează din epoca 

bronzului, hallstatt, 

Epoca daco-romana, 

Epoca medievala 

dezvoltata. 

26 Timiș Sârbova Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1912, 

biserica de cult 

Ortodox 

27 Timiș Bazos Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1933, 

biserica de cult 

Romano-catolic 

28 Timiș Bazos Biserica armeano - 

gregoriana "Sfânta 

Cruce" 

Biserica Biserica de cult baptist 

29 Timiș Dragsina Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1868, 

biserica de cult 

Ortodox 

30 Timiș Albina Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1978, 

biserica de cult 

Ortodox 

31 Timiș Uliuc Așezarea neolitica 

de la Uliuc 

Așezare Datează din neolitic 
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32 Timiș Uliuc Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1922, 

biserica de cult 

Ortodox 

33 Timiș Unip Necropola 

preistorica de la 

Unip 

Necropola Necropola plana de 

incineraţie, atesta din 

Preistorie 

34 Timiș Unip Movila de epoca 

necunoscuta de la 

Unip - Cetățuia 

Movila - 

35 Timiș Unip Movila de epoca 

necunoscuta de la 

Unip - Ocoale 

Movila - 

36 Timiș Unip Situl arheologic de 

la Unip - La Vișini 

Sit 

arheologic 

tip tell 

Datează din Neolitic şi 

din Epoca bronzului 

37 Timiș Unip Așezarea de epoca 

romana de la Unip 

Așezare Datează din epoca 

romana 

38 Timiș Unip Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1912, 

biserica de cult 

Ortodox 

39 Timiș Urseni Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1936, 

biserica de cult 

Romano-catolic 

40 Timiș Urseni Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1936, 

biserica de cult 

Ortodox 

41 Timiș Sag Biserica armeano - 

gregoriana "Sfânta 

Cruce" 

Biserica Biserica de cult baptist 

42 Timiș Sag Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

Biserica Construita în 1883, 

biserica de cult 
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romano-catolic Romano-catolic 

43 Timiș Sag Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1705, 

biserica de cult 

Ortodox 

44 Timiș Sag Situl arheologic de 

la Sag - La Pompa 

Așezare Datează din epoca 

postromana şi Epoca 

medievala timpurie 

45 Timiș Sag Situl arheologic de 

la Sag 

Așezare Datează din epoca 

romana şi epoca 

migraţiilor -sec VII-IX-  

46 Timiș Sag Așezarea eneolitica 

de la Sag - Sag II 

Așezare Datează din eneolitic 

47 Timiș Sag Valul roman de la  

Sag 

Așezare Datează din epoca 

romana 

48 Timiș Sag Așezarea neolitica 

de la Sag - Gostat 

Așezare Datează din neolitic 

49 Timiș Pădureni Movila de epoca 

medievala de la 

Pădureni - Movila 

Harţului 

Movila Datează din epoca 

Medievala 

50 Timiș Pădureni Așezarea de epoca 

bronzului de la 

Pădureni 

Așezare Datează din epoca 

bronzului târziu 

51 Timiș Pădureni Așezarea 

hallstatiana de la 

Pădureni 

Așezare Datează din hallstatt 

52 Timiș Parţa Biserica armeano - 

gregoriana "Sfânta 

Cruce" 

Biserica Biserica de tip baptist 

53 Timiș Parţa Biserica "Înălțarea 

Domnului" 

Biserica Datează din 1851, 

pictura iconostas 
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Biserica de cult 

ortodox 

54 Timiș Peciu Nou Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1776, 

biserica de cult 

Romano-catolic 

55 Timiș Giulvăz Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1938, 

biserica de cult 

Romano-catolic 

56 Timiș Giulvăz Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1720, 

biserica de cult 

Ortodox 

57 Timiș Giulvăz Descoperirea 

funerara de la 

Giulvaz-Gomila 

Alba 

Movila - 

58 Timiș Giulvăz Situl arheologic de 

la Giulvăz 

Movila În sit se afla o movila 

de pământ aplatizata, 

cu diametrul de circa 

70 m şi înălțimea de 

0,75 m de pe care au 

fost adunate fragmente 

ceramice eneolitice, şi 

din epoca bronzului 

59 Timiș Giulvăz Așezarea neolitica 

de la Giulvăz 

Așezare Datează din neoliticul 

timpuriu 

60 Timiș Giulvăz Descoperirea 

funerara de la 

Giulvaz-La Gomila 

Movila  

61 Timiș Giulvăz Descoperirea 

funerara de la 

Giulvaz-Gomila 

Sparta 

Movila  
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62 Timiș Ivanda Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1833, 

biserica de cult 

Romano-catolic 

63 Timiș Ivanda Descoperirea 

funerara II de 

epoca neprecizata 

de la Ivanda 

Movila Aceasta movila de 

pământ descoperita are 

diametrul de 25 m şi 

înălțimea de 1,8 m. 

64 Timiș Ivanda Descoperirea 

funerara I de epoca 

neprecizata de la 

Ivanda 

Movila Movila de pământ 

descoperita, este de 

dimensiuni mijlocii. 

65 Timiș Ivanda Situl arheologic de 

la Ivanda 

Movila În sit este vizibil un 

grup de patru movile de 

pământ cu diametrele 

variind între 20 şi 30 m 

si cu înălțimea cuprinsa 

între 2 şi 3 m a căror 

amplasare sugerează un 

romb. 

66 Timiș Ivanda Descoperirea 

funerara III de 

epoca neprecizata 

de la Ivanda 

Movila Aceasta movila de 

pământ are diametrul 

de 30 m şi este înalta de 

1,5-2 m. 

67 Timiș Crai Nou Catedrala -fosta 

mănăstire minorita-  

Biserica Construita în 1875, 

biserica de cult 

Ortodox 

68 Timiș Grănicerii Biserica armeano - 

gregoriana "Sfânta 

Cruce" 

Biserica Biserica de cult baptist 

69 Timiș Grănicerii Ruinele bisericii 

Biserica de cult 

romano-catolic 

Biserica Construita în 1896, 

biserica de cult 

Romano-catolic 
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70 Timiș Grănicerii Situl arheologic de 

la Graniceri-

microtoponimele 

Hunca Cimitir, 

Hunca Cruce, 

Hunca Deal, Hunca 

Observator şi 

Hunca Par. 

Movila Toate aceste 

microtoponime se afla 

în hotarul localității. 

71 Timiș Grănicerii Așezarea de epoca 

daco-romana de la 

Grăniceri 

Așezare Datează din epoca daco 

- romana 

Sursa: http://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=culte&cod=26904-1 
12 

 

2.4.7. Peisajul  

Pădurea Macedonia 

Pădurea Macedonia este o pădure situata în regiunea vestica a României, în judeţul Timiș, în 

imediata apropiere a Luncii Timişului, pe teritoriul orașului Ciacova şi al comunelor, Ghilad, Giulvăz, 

şi o altitudine cuprinsa între 72 metri şi 91 metri Situl este format din trei ansambluri diferite, 

respectiv, lunca, pădurea propriu-zisă şi terenurile aferente în mare parte fiind reprezentate de pășuni.  

Lunca este de aproximativ 9-10 km, mărginită de un amestec de arbori -salcii- şi arbuști, 

lățimea luncii fiind de 100-150 m.
13

 Cursul apei formează numeroase meandre şi mici acumulări 

temporare de ape. Pădurea este un relict de pădure caducifoliata -stejar, carpen- în amestec cu salcii, 

situata în zona inundabila a Luncii Timişului. Se pot observa în interioriul pădurii regiuni de pădure 

defrișată, în anumite zone din pădure se întâlnesc suprafeţe întinse de păduri tinere şi puieţi
14

. 

 Zona din jurul pădurii este o zona heterogena formata în mare parte din pajiște mezofila, 

exploatata prin pășunat de rumegătoare mici, culturi agricole extensive cu crânguri. 

În vecinătatea pădurii întâlnim suprafeţe întinse de terenuri agricole, campuri mlăștinoase, 

fâneţe şi canale, care oferă loc de hrănire păsărilor cuibăritoare. Aici găsim cea mai importanta colonie 

de stârc de noapte – specie în declin numeric - din interiorul ţarii.  Pe lângă stârcii de noapte, în colonie 

                                                 
12

 http://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=culte&cod=26904-1  
13

 http://natura2000.mmediu.ro/site/108/rospa0095.html  
14

 https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Macedonia  

http://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=culte&cod=26904-1
http://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=culte&cod=26904-1
http://natura2000.mmediu.ro/site/108/rospa0095.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/PÄƒdurea_Macedonia
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cuibăresc în număr apreciabil şi egrete mici şi remarcam apariţia cormoranului mic. Pe pajiștile umede 

cuibăresc efective importante din cristelul de câmp.  Pe o întindere de 300 de hectare se găsesc variate 

specii de arbori, între care stejarul, fagul şi carpenul, în timp ce teiul şi salcâmul sunt în număr mai 

redus.
15 

Din municipiul Timișoara situl se poate accesa pe DN59 cu continuare pe DJ693B până în 

Ciacova sau până în Cebza. Din Ciacova se poate merge în Ghilad pe DJ595A. Din toate aceste trei 

localități situate în vecinătatea sitului exista drumuri locale sau agricole care duc în acesta. 

Privit în ansamblu, el apare ca o suprafaţa relativ plana, monotona, netezimea suprafeţei fiind 

întrerupta doar de albia râului Timiș, care prezintă meandre părăsite, microdepresiuni şi grinduri. Din 

punct de vedere geologic, situl se caracterizează prin existenţa formaţiunilor cuaternare reprezentate de 

un complex alcătuit din argile, prafuri şi nisipuri. 

 

Lunca Timişului 

 

Lunca Timişului este situata în regiunea vestica a ţarii, pe teritoriul administrativ al judeţului 

Timiș, începând de la graniţa orașului Lugoj, până la graniţa României cu Serbia, în apropierea 

localității Graaniceri.
16 

Aria naturala străbate teritoriul administrativ al orașelor Buziaș, Ciacova şi Recas şi al 

comunelor Chevereșu Mare, Foeni, Ghilad, Giera, Giroc, Giulvăz, Moșnița Noua, Pădureni, Parţa, 

Peciu Nou, Racoviţa, Remetea Mare, Sacoșu Turcesc, Sag şi Topolovățu Mare.
17 

Se întinde pe o suprafaţa de 9.919
18

 de hectare şi aproximativ 100 km şi oferă condiţii de 

recreare, chiar fara nicio amenajare specifica. Pe întreaga întindere exista numeroase plaje, care se 

desfășoară între pădurile Giroc şi Lighed, arborii de pe malul apei şi rariștile de arbori de pe lunca 

larga de 100 - 300 de metri constituie mediul natural al locului. 

Situl reprezintă o zona umeda -încadrata în doua bioregiuni, continentala şi panonica- de lunca 

-mlaștini, turbării, pajiști, fâneţe, terenuri arabile, păduri de foioase- ce adăpostește flora şi fauna 

diversa şi conserva habitate naturale. 

De-a lungul ariei protejate se pot observa zone împădurite, precum Pădurea Unip, Pădurea 

Macedonia sau Pădurea Cheveres, unde se întâlnesc specii de arbori precum răchită, sau plopul alb, ori 

                                                 
15

 http://www.mosnitanoua.ro/pages/197/Situl-NATURA-2000---Lunca-Timişului-si-Padurea-Macedonia  
16

 http://www.medipedia.ro/Articole/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/18077/Lunca-Timişului-Padurea-

Macedonia-isi.aspx  
17

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Timi%C8%99ului  
18

 http://natura2000.mmediu.ro/site/120/rosci0109.html  

http://www.mosnitanoua.ro/pages/197/Situl-NATURA-2000---Lunca-Timisului-si-Padurea-Macedonia
http://www.medipedia.ro/Articole/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/18077/Lunca-Timisului-Padurea-Macedonia-isi.aspx
http://www.medipedia.ro/Articole/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/18077/Lunca-Timisului-Padurea-Macedonia-isi.aspx
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_TimiÈ™ului
http://natura2000.mmediu.ro/site/120/rosci0109.html
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arinul negru, dar şi vegetaţie ierboasa specifica zonelor umede, cu specii de trifoi cu patru foi. Din 

punct de vedere al faunei, aceasta este una diversa şi alcătuită din mamifere, amfibieni, pesti şi insecte; 

astfel: liliacul comun -Myotis myotis- , zvârluga -Cobitis taenia- , porcusor-de-nisip -Gobio 

albipinnatus- ,  boarță -Rhodeus sericeus amăruș- , ghiborț de râu -Gymnocephalus baloni- , petroc -

Gobio kessleri- , porcușorul de vad -Gobio uranoscopus- , ţipar -Misgurnus fossilis- , fusar -Zingel 

strebel- , dunariţa -Sabanejewia aurata- , o comunitate de scoici, cu indivizi din specia Unio crassus -

scoica-mica-de-rau- , specie considerata cu risc ridicat de dispariţie în sălbăticie -inclusa în lista rosie a 

IUCN- , precum şi un fluture din specia Euphydryas maturna -Hypodryas maturna- . 

Pădurile existente în sit sunt proprietate publica de stat administrate de RNP Romsilva prin 

Direcţia Silvica Timiș. 

Lunca râului Timiș este domeniu de stat administrat de ANAR, terenurile aferente sunt 

domeniu privat.
19 

 

 

 

                                                 
19

 http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0109  

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0109


 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

353 

2.4.8. Obiective turistice 

 Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 

Acesta harta se poate încărca de către custode/administrator având un grad de 

detaliere suficient de mare pentru evidențierea obiectivelor turistice  şi puncte de 

belvedere în cadrul hârtii reprezentând aria naturala protejata. 

 

 

Anexa 2.22. - Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 

 

 Descrierea obiectivelor turistice 

 

În cadrul celor doua arii protejate se găsesc mai multe obiective turistice, acestea fiind prezentate 

pentru fiecare arie protejata în parte în Tabelele 12 şi 13. Cele mai importante obiective turistice sunt 

Mănăstirea Partoș, Conacul Gudenus, Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" din satul Capăt, 

Mănăstirea Cebza. 
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Mănăstirea Partoș este o mănăstire ortodoxa din România, situata în satul Partoș, comuna 

Banloc, judeţul Timiș. Cea mai veche menţiune a acestei mănăstiri datează din 1571, după cucerirea 

Banatului de către turci, ieromonahul Laurenţiu, aflat în drum spre Transilvania, poposește  aici timp  

mai  îndelungat  şi  face  o  danie.  Locul  a  fost sfințit şi  de petrecerea ultimilor trei ani de viaţa a 

Sfântului Iosif cel Nou, de la Partoș, mitropolitul Timisoarei, între anii 1650-1653. 

La Partoș s-au săvârșit multe minuni prin intermediul moaștelor sfântului Iosif. În 1750 actuala  

biserica  a  mănăstirii  este  zidita de către judele Timisoarei, Marcu Muțiu, alături de cea veche, mai 

mare şi mai trainiaa, ca semn de mulţumire pentru faptul ca s-a vindecat miraculos de o boala 

necruțătoare.  

În iarna anului 1777, datorita vremii nefavorabile, călugării de la Partoș sunt nevoiţi sa 

părăsească Mănăstirea, şi rămâne părăsită până în 1782, când revine la viaţa datorita protopopul 

Jebelului, Ioan Suboni. 

În timpul regimului comunist, mănăstirea a fost desfinţata şi înlocuita cu parohia Partoș. Între 

1955-1956 se efectuează săpături în interiorul bisericii vechi. Astfel, moaștele Sfântului Iosif cel Nou 

sunt scoase din mormânt şi duse la Catedrala Mitropolitana din Timișoara în vederea canonizării 

oficiale. 

Din 2008, prin grija mitropolitului Nicolae Corneanu, mănăstirea este reactivata, de data aceasta 

cu destinaţie pentru călugări. În 2012, în vecinătatea incintei, s-a dat în folosinţa Casa Reginei 

Elisabeta care cuprinde un muzeu şi o biblioteca. Stareţ este ieromonahul Varlaam Almajanu.
20 

 

Conacul Gudenus este o clădire care datează de la începutul secolului al XIX-lea şi care se 

găsește în satul Gad, comuna Ghilad, judeţul Timiș. 

Clădirea este formata dintr-un singur corp, cu subsol, parter şi etaj. A fost construita în stil baroc. 

În prezent se găsește într-o stare avansata de degradare. Totuși, se mai poate zări tâmplăria veche de 

lemn de la ferestre, iar în interior pe unii pereţi se mai vede zugrăveala. În partea din spate a conacului, 

deasupra intrării, se mai găsesc inca, doua suporturi de fier, amplasate simetric, care aveau rolul de a 

susține felinarele. 

                                                 
20

 https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Parto%C8%99  

https://ro.wikipedia.org/wiki/MÄƒnÄƒstirea_PartoÈ™
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La Conacul Gudenus se poate ajunge folosind mai multe trasee. Cu mașina, ieșind din Timișoara 

pe Calea Sagului, urmând traseul Parta - Peciu Nou - Cebza - Ciacova - Ghilad - Gad. Se poate utiliza 

şi transportul pe cale ferata. în acest sens se folosește Calea ferata Timisoara–Cruceni. Satul Gad nu 

are gara, insa se coboară la statia C.F.R. Rudna, de unde mai sunt de parcurs pe jos aproximativ 6.5 

km, pana la Gad, trecând prin Crai Nou. 

Se consemnează faptul ca ultimii proprietari ai conacului au fost sotii Hugo şi Bela Gudenus. 

Desi nu se stiu foarte multe date despre aceștia, totuși este cunoscut faptul ca Adalbert -Béla- Josef 

Freiherr von Gudenus s-a născut la Gad în data de 26 octombrie 1863 şi a murit la Timișoara în 9 

septembrie 1941. 

Pe lista monumentelor istorice din județul Timiș întocmită de Direcția pentru Cultura, Culte şi 

Patrimoniul Cultural National a județului Timiș, Conacul Gudenus figurează la numărul 212, cu cod 

LMI TM-II-m-B-20180.
21 

 

Biserica de lemn din Capăt, comuna Racovița, județul Timiș datează din secolul XVIII -1778- . 

Are hramul „Adormirea Maicii Domnului” -15 august- . Biserica se afla pe noua lista a monumentelor 

istorice. 

În curtea bisericii noi a satului, edificata în 1925, se păstrează vechea biserica de lemn cu 

hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Este construita din bârne de stejar, în sistemul „in căței”. Din 

punct de vedere planimetric se înscrie în tipul IV, cu absida altarului semicirculara.S-au păstrat 

fragmente din vechea talpa, înnădită cu scoabe de fier de la ultima restaurare, doar la fațada apuseana 

talpa a fost înlocuită cu o grinda noua. 

În matricolele parohiale primul preot apare la 1779, în persoana lui Gavrilă Popoviciu, iar 

antimisul este şi el sfințit în același an. Biserica din Capăt a fost mutata de mai multe ori. Mai întâi 

satul se afla în locul numit Săliște, de unde, din cauza deselor inundații, la sfârșitul secolului al XVIII-

lea se muta în partea de hotar numita „Izvor”. 

La 1840, când se aplica planul de sistematizare, dar şi datorita diferendelor de hotar cu locuitori 

din satul vecin Sinersig, se muta pe vatra actuala. 

 

                                                 
21

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_Gudenus  
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PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

356 

Bolta naosului, iconostasul şi pereții altarului au fost acoperiți cu pictura, azi, din păcate, 

deteriorata aproape în totalitate. Abia se mai disting pe bolta navei fragmente din Isus Pantocrator, Isus 

în fata lui Ana şi Caiafa, Isus în fata lui Pilat, Sărutul lui Iuda, iar pe timpan, spre pronaos Coborârea 

de pe cruce. Din ce se mai distinge de la scenele de pe bolta şi de la iconostas, se poate desluși lucrul 

unui meșter zugrav de tara. Stilistic aceste picturi pot fi plasate în ultimul sfert al veacului al XVIII-lea 

sau cel mult la începutul celui următor, cu analogii evidente şi la alte monumente din Banat. 

În biserica noua a satului s-au păstrat cărți provenind de la vechea biserica: o Cazanie din vremea 

lui Grigore Ghica Voievod şi a Mitropolitului Neofit, scoasa la Râmnic în 1748, un Penticostarion din 

1785, precum şi o Evanghelie tipărită la Sibiu în 1806. La 12 septembrie 1931 o furtuna puternica a 

doborât turnul şi a distrus acoperișul bisericii. în 1932, după temeinice lucrări de reparații, întreprinse 

sub auspiciile Muzeului Bănățean, biserica de lemn a fost declarata monument istoric. Președinte al 

Comisiunii Monumentelor Istorice în acea perioada era Nicolae Iorga. în prezent biserica este într-o 

stare avansata de degradare putând sa se prăbușească în orice moment.
22 

 

Mănăstirea Cebza este o mănăstire din Romania situata în satul Cebza din județul Timiș. Biserica 

de lemn a mănăstirii este cea mai vestica biserica de lemn din Banat. Se situează la circa 31 km sud-

vest de muncipiul Timișoara. 

Despre timpul când s-a construit biserica mănăstirii, aflata azi în mijlocul cimitirului parohial şi 

despre călugării care au viețuit aici nu se stiu prea multe. Primele informații se afla în istoriografia 

străină care vorbește de existenta unui vechi locaș de închinare şi de izvorul aflat sub altarul bisericii 

considerat de credincioși ca având puteri vindecătoare. Tradiția atribuie bisericii mănăstirești de la 

Cebza origini mult anterioare secolului al XVIII-lea, actuala construcție fiind continuatoarea mai 

multor înaintase care au fost ridicate pe locul celei de astăzi. Cunoscuta sub denumirea de "mănăstire" 

găsim unele însemnări pe cărțile vechi bisericești. Astfel pe fila unui Antologhion este următoarea 

însemnare: "Biserica s-a zidit la 1758 cu turn de lemn", amintind şi de înnoirile care s-au făcut în 1780 

şi 1815.  

                                                 
22

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_C%C4%83p%C4%83t  
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Pe fila manuscrisului unei Evanghelii găsim scris cu cirilica următoarele: "În curgerea anului 

1850 s-au acoperit mănăstirea cu cheltuiala bisericii prin rânduiala tutorilor -epitropilor- Vitu Chirica 

şi Păun Tradii, iar preoții Traila Mustet, Andrei Olariu, Ioan Petrovici şi Grigorie Petcu capelan ". O 

alta însemnare spune: "Spre aducerea aminte. în curgerea anului 1882 s-au acoperit sfânta mănăstire cu 

șindrila de nou cu cheltuiala bisericii prin preotul Alexandru Bugariu şi George Treta chinez -primar- 

şi Simion Treta ca tutore la sfânta mănăstire".  

Biserica, monument istoric, purtând hramul "Înălțarea Sfintei Cruci", este construita din lemn în 

forma dreptunghiulara de o simplitate impresionanta, având fundația din cărămidă iar pereții din bârne 

de stejar peste care s-a aplicat tencuiala şi acoperișul din șindrilă.
23 

 

Castelul Banloc -in trecut Castelul familiei Karátsonyi- este un monument istoric - din localitatea 

Banloc, județul Timiș. 

Desi o seama de marturii sugerează ca Banlocul ar fi fost intre anii 1552-1716 sediul pasei de la 

Timișoara, despre castelul actual se poate afirma cu certitudine ca a fost clădit pe temelii vechi în anul 

1793 de către contele Lázár Karátsonyi. Atât clădirea cat şi parcul au fost decorate pe întreg parcursul 

secolului XIX şi pana în primii ani ai sec. XX. După Primul Război Mondial ocupația sârbă aduce 

primele devastări, prefigurând parca jaful la scara mai mare ce va urma în anii 1948-1989. Grevat de 

datorii, ultimul conte Karátsonyi-Keglevich Imre vinde, în anul 1935, ceea ce a rămas din domeniu, 

inclusiv castelul şi parcul, Reginei Elisabeta a Greciei, sora Regelui Carol al II-lea al României. 

Aceasta renovează întregul complex, castelul cunoscând astfel o ultima perioada de glorie. 

Construit pe un plan în forma de "U", castelul din Banloc este o clădire masiva, cu ziduri groase 

-cca. 1,25 m- din cărămidă arsa, cu fațada principala orientata spre sud, iar spre nord cu doua aripi 

formând o curte terasata -curtea de onoare- . Realizat în stil Renaissance, pe fațada de sud ca unic 

ornament, castelul avea un atic prevăzut cu blazonul din piatra al familiei Karátsonyi. Acest insemn 

heraldic a fost păstrat şi după ce castelul a devenit propietatea Casei Regale a României, fiind dat jos 

după anul 1948. în fapt, a fost literalmente aruncat în fosa septica a castelului, unde parti din el mai 

sunt şi acum -in 1997- . Același insemn heraldic exista şi pe un mozaic aflat în curtea de onoare a 

castelului. Tot aici mai era menționat anul "MDCCLIX". 
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Aticul a căzut definitiv la cutremurul din anul 1991, când a spart acoperișul şi tavanul salonului 

de la etaj, făcându-se bucăți pe pardoseala camerei.Comparativ cu simplitatea fațadei de sud, fațadă de 

nord a castelului -dinspre parc- - în special cele doua aripi care închid curtea de onoare - prezintă mai 

multe elemente de decorațiuni: ferestrele podului de forma baroca, altoreliefurile cu tematica bine 

definita -motive heraldice şi cu tematica inspirata din mitologia greco-romana- incastrate în zidărie. 

Porțile sunt din lemn sunt prevăzute cu feronerie de secol XVIII iar deasupra lor, în zid, exista cate un 

altorelief cu tematica diferita pentru fiecare intrare, în funcție de utilitatea pe care pivnița o primea. 

Intrarea în pivniță de vin este sugerata de prezenta ciorchinelui de strugure pe care un putto -amoraș- il 

dăruie unui personaj feminin redat în poziție așezată, în timp ce la intrarea în pivniță de lemne se afla 

reprezentarea zeului Pan cântând la syrinx -nai- . Desi nu exista marturii în acest sens, se pare ca 

desele reprezentări ale zeului Pan -in parc au existat cel putin doua statui ale căror fragmente se găsesc 

în prezent la Muzeul Banatului din Timișoara- sunt strâns legate de numele localității: Panloch - 

Panloc - Banloc nume care s-ar traduce prin "Locul stăpânului". 

Castelul are pivniță, parter, etaj şi pod. Sistemul de organizare spațială atât la parter cat şi la etaj, 

este identic şi se compune - în centrul tractului principal -sud- - dintr-o sala dominanta, perpendiculara 

cu fațadă, care trece prin întregul corp al clădirii. La parter aceasta sala s-a format prin zidirea unei mai 

vechi intrări boltite, fapt observat în zidăria clădirii. în stânga şi în dreapta acestei sali principale, sunt 

cate 2 odăi - în total 5 încăperi - iar în aripile de est şi de vest ale clădirii, alte 3 încăperi deservite de 

cate un coridor în fiecare aripa. în colturile moarte sunt scările, iar la capetele nordice ale coridoarelor 

sunt băile. O caracteristica aparte a castelului era data, pe partea de nord, de cele doua ferestre de la 

pod de inspirație baroca, dar care au fost drastic modificate în perioada 1948-1989 prin transformarea 

lor în doua deschideri pătrate şi lipsite de stil.
24 

Turnul de apărare din Ciacova este un turn feudal, cunoscut de populația locala sub denumirea 

de "Cula", ce se găsește în apropierea statiei CFR Ciacova, pe malul Timişului Mort. 

Inca de la prima privire, turnul se impune prin masivitatea construcției, având zidăria executata 

din cărămidă arsa, așezată în straturi orizontale şi prinsa cu mortar de buna calitate. 

Baza turnului are un plan pătrat, ușor dreptunghiular, cu dimensiunile de 10,5 x 9,8 m; înălțimea 

totala, la care se include şi înălțimea crenelurilor, este de 23,7 m. Elevația turnului este compusa dintr-

un parter, trei etaje şi la partea superioara o platforma de apărare. 
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Din vechea cetate a supraviețuit doar Turnul de apărare -secolul XIV- , mărturie istorica a acestei 

așezări. Centrul Ciacovei păstrează - desi modernizat - locul de adunare al soldaților turci care 

desereveau dispozitivul de paza al cetății. 

 De asemenea se mai păstrează în centrul Ciacovei -in locul fostului Cafe-bar- elemente de 

clădire cu specific arhitectonic medieval, bolti semicirculare din cărămidă. Pe druml județean Ciacova 

- Cebza se mai găsește şi un pod construit de turci, deasemenea cu elemente arhitecturale specifice, 

numit de localnici Podul Turcesc, în prezent nefolosit.
25 

Bisericile din Ciacova sunt alte obiective intersante. Biserica sârbeasca cu hramul „Maica 

Domnului” construita intre 1746-1768, cu picturi murale şi cu un iconostas pictat în 1771 de Dimitrie 

Popovici. Biserica romano-catolică datează din 1871-1890 şi este în stil gotic; biserica ortodoxa, în stil 

neobizantin, este din 1907. 

 

Tabelul nr.  127 Obiective turistice ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

Nr Judeţ Localitate Obiective turistice 
Tip obiectiv 

turistic 
Observaţii 

1 Timiș Cebza Biserica de lemn 

"Sf. Gheorghe" 

Biserica Construcție din 1758 

considerata Monument istoric 

2 Timiș Ciacova Biserica sârbeasca 

"Maica Domnului" 

Biserica Construcție din 1768 

considerata Monument istoric 

3 Timiș Ivanda Biserica sârbeasca 

"Sf. Arhanghel 

Gavril" 

Biserica Construcţie din 1851 

considerata Monument istoric 

4 Timiș Partoș Mănăstirea Partoș Mănăstire Construcţie din sec. XVI – 

XVIII considerata Monument 

istoric 

5 Timiș Partoș Biserica "Sf. 

Arhangheli Mihail 

şi Gavril" 

Biserica Construcţie din 1750 – 1753 

considerata monument istoric 

6 Timiș Gad Conacul Gudenus Conac Construcţie din sec XIX 

considerata monument istoric 
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7 Timiș Ciacova Turnul de apărare 

din Ceacova 

Turn de 

apărare 

Construcţie din sec XIV 

considerata monument istoric 

8 Timiș Banloc Conacul Banloc Banloc Construcţie din 1793 

considerata monument istoric
26 

 

Tabelul nr.  128 Obiective turistice ROSCI0109 Lunca Timișului 

Nr Județ 
Localitat

e 
Obiective turistice 

Tip obiectiv 

turistic 
Observații 

1 Timiș Cebza Biserica de lemn 

"Sf. Gheorghe" 

Biserica Construcţie din 1758 

considerata Monument istoric 

2 Timiș Capăt Biserica de lemn 

"Adormirea Maicii 

Domnului" 

Biserica de 

lemn 

Construcţie din sec XVIII 

considerata monument istoric 

3 Timiș Cebza Mănăstirea Cebza Mănăstire Construcţie din 1758 

considerata Monument istoric 

4 Timiș Ciacova Biserica "Nașterea 

Maicii Domnului" 

Biserica Construcţie din 1827 

considerata Monument istoric 

5 Timiș Ciacova Biserica sârbeasca 

"Maica Domnului" 

Biserica Construcţie din 1768 

considerata Monument istoric 

6 Timiș Giroc Biserica "Sf. 

Dumitru" 

Biserica Construcţie din 1759 

considerata Monument istoric 

7 Timiș Ivanda Biserica sârbeasca 

"Sf. Arhanghel 

Gavril" 

Biserica Construcţie din 1851 

considerata Monument istoric 

8 Timiș Parţa Biserica "Înălțarea 

Domnului" 

Biserica Construcţie din 1851 

considerata Monument istoric 

9 Timiș Gad Conacul Gudenus Conac Construcţie din sec XIX 

considerata monument istoric 
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10 Timiș Remetea 

Mare 

Situl arheologic 

"Gomila lui Gabor" 

de la Remetea 

Mare 

Vestigii 

arheologice 

Epoca medievala timpurie, mil. 

I a. Chr., Hallstatt, Latène
27 

 

2.5. Activități cu potențial impact -presiuni şi amenințări-  

Identificarea activităților cu potențial impact -presiune sau amenințare- asupra ariei naturale protejate 

este o etapa importanta în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management pentru o arie 

naturala protejata.  în acest sens se urmărește eliminarea efectelor negative ale acestor activități cu 

potențial impact, în vederea micșorării, eliminării sau compensării acestor efecte si/sau interzicerii 

oricărei activități viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturala protejata. 

2.5.1. Lista activităților cu potențial impact 

2.5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 

 

Tabelul nr.  129 Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate 

Cod Parametru 

Presiune 

actuala 

Descriere 
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A04

.02

  

  

  

  

Pășunatul 

neintensiv 

Pășunatul  ovinelor a fost cea mai vizibila presiune care a fost 

observata în timpul acestei cercetări. Turme mari şi concentrate de 

ovine -2.300-2.500, după estimarea noastră după nașterea mieilor- au 

pășunat în decembrie, precum şi intre aprilie şi iunie pe întreaga 

secțiune a râului Timiș, care se întinde în aria protejata speciala, 

întrucât zona inundabila era uscata. Au pășunat de asemenea şi oi pe 

pantele terasamentelor, pe pajiști şi terenuri agricole parțial 

negestionate în întreaga zona, unde hrana pentru ele este disponibila. 

Nu doar oi au fost observate pășunând, desi acest animal domestic este 

mult mai numeros în turme de pășunat. Indivizi din alte specii de 

animale şi de obicei o parte din turmele de pășunat: măgari, cai, vite şi 

capre. Fiecare turma de pășunat era păzită de pastori -desi unele turme 

individuale erau lăsate în timpul zilei fara supraveghere, daca pășunatul 

avea loc în zone greu accesibile, de exemplu înconjurate sau 

înconjurate parțial de corpuri de apa.  

În fiecare caz, turmele erau urmate de câinii pastorilor, de obicei 2-6 pe 

turma. în principal, erau folosite doua tipuri de câini: câini mici -

înălțime maxima: 50 cm- şi câini mari tip ciobănesc -înălțime maxima: 

90 cm- . Câinii erau în majoritatea cazurilor aproape de oameni în 

timpul perioadei de studiu, dar erau văzuți şi hoinărind destul de 

departe de turme. în unul din cazuri șase câini de paza „mari“ au fost 

observați foarte departe de turma, hoinărind în preajma pajiștilor în 

zona de inundație a râului Timiș. 

Deplasările turmelor sunt relativ scurte şi concentrate în jurul fermelor 

-una în aria protejata speciala, cinci chiar la marginea ariei protejate 

speciale- sau în jurul adăpostului mobil al pastorilor -un tip de rulota 

închisă pentru locuire în afara caselor- .  Oile își petrec nopțile în ferme 

sau în limitele țarcurilor mobile. 

Pășunatul ovinelor produce daune habitatelor prin degradarea fizica a 

bălților permanente si/sau temporare, datorita eroziunii şi tasării 

solului, ducând în final la dispariția acestora. Datorita acumulărilor de 

dejecții şi a utilizării acestor habitate pentru adăpatul turmelor rezulta 

scăderi ale nivelului apei în aceste habitate, dispariția vegetației 

acvatice sau de mal şi creșterea nivelului eutrofizării, cu afectarea 

valorilor parametrului oxigen dizolvat, necesar în mod special în 

perioada de dezvoltare larvara şi a metamorfozei. 

Pășunatul bovinelor şi al cabalinelor nu pare sa aibă un efect nociv 
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A05

  

  

  

  

Creșterea 

animalelor 

şi creșterea 

animalelor 

-fara 

pășunat-  

Surse semnificative de poluare punctiforma agricola sunt considerate 

fermele zootehnice aflate sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării – 96/61/EC -Directiva IPPC- , inclusiv 

unitățile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emiși -E-PRTR- 

care sunt relevante pentru factorul de mediu – apa, fermele care 

evacuează substanţe periculoase si/sau substanţe prioritare peste 

limitele legislaţiei în vigoare -în conformitate cu cerinţele Directivei 

2006/11/EC, care înlocuiește Directiva 76/464/EEC privind poluarea 

cauzata de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al 

Comunității- şi alte unități agricole cu evacuare punctiforma şi care nu 

se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apa. 

Conform Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Banat, în 

interiorul bazinului hidrografic al râului Timiș din zona sitului Natura 

2000 ROSCI0109 Lunca Timişului sunt prezente 14 unități 

agrozootehnice, care pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de 

pesti din interiorul sitului prin deteriorarea calității apei râului ca 

urmare a deversării apelor uzate direct sau indirect în râul Timiș. 

D01

.05 

Poduri, 

viaducte 

Râul Timiș are în zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului o lungime 

de aproximativ 128 kilometri şi este traversat de noua poduri rutiere şi 

cinci poduri feroviare. De asemenea, în interiorul sitului au fost 

identificare doua poduri de dimensiuni mai mici, construite peste 

canalele de irigaţii, ce permit continuarea drumurilor de exploatare 

peste digul de apărare împotriva inundaţiilor. 
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E01.

04 

Alte 

modele -

tipuri- de 

habitare/ 

locuinţe 

În interiorul sau imediata vecinătate a sitului ROSCI0109 Lunca 

Timişului, au fost identificate o serie de construcţii -utilizate sau 

abandonate- folosite în diverse scopuri: pentru gestionarea resurselor 

de apa -staţie de pompare şi se epurare- , fie pentru agricultura -stâne- 

sau exploatări -balastiera abandonata- , care includ, cel puţin sezonier, 

habitare umana.  

Stânele identificate în timpul vizitelor din teren reprezintă o forma de 

habitare umana sezoniera în timpul perioadei calde, utilizata pentru 

pășunatul animalelor domestice -preponderent ovine- . Au fost 

identificate 20 de stâne situate fie în interiorul sitului, fie în imediata 

vecinătate a acestuia. Stâna situata cel mai în amonte a fost identificata 

în apropierea localității Jabar, iar cea situata cel mai în aval, lângă 

localitatea Cruceni.  

Au mai fost identificate şi alte tipuri de construcţii în interiorul sau 

imediata vecinătate a sitului, respectiv o staţie de epurare -situata în 

vecinătatea localității Jabar- , trei staţii de pompare a apei -situate în 

vecinătatea localităților Crai Nou, Cruceni şi Gad- , o balastiera 

dezafectata -situata în apropiere de Chizatau- şi alte noua structuri 

izolate pentru care nu s-a putut stabili tipul de utilizare -situate în 

apropierea localităților Cruceni, Crai Nou, Macedonia, Cebza, Urseni, 

Drăgoiești şi Lugoj- .  

E03.

01

  

  

  

  

Depozitare

a deșeurilor 

menajere/d

eșeurilor 

provenite 

din bazele 

de 

agrement 

Atât în sectorul râului Timiș inclus în cadrul limitelor ariei protejate de 

interes cat şi în zone situate în aval de aceasta s-a observat depozitarea 

deșeurilor menajere în zone neamenajate situate în apropierea albiei 

râului. Perioadele de inundații produc ridicarea şi transportul 

respectivelor deșeuri şi depozitarea acestora în zone situate în aval, în 

concentrație mare, acolo unde structura albiei -maluri largi şi zone 

inundabile- o permit.  
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F02.

03 

Pescuit de 

agrement 

Din punct de vedre al resursei piscicole, râul Timiș nu poate asigura, 

nici prin cantitate, nici prin calitate, pesti cu importanţa economica 

ridicata. Speciile de pesti din râul Timiș -cu puţine excepţii- sunt specii 

de pesti de talie mica şi cu valoare economica scăzută. 

Pescuitul în zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului nu se realizează 

la scara larga, ci doar ca activitate recreativa -pescuit sportiv- . Totuși, 

apreciem ca impactul acestei presiuni poate fi semnificativ având în 

vedere numărul mare de pescari sportivi prezenţi în timpul perioadei de 

vara pe malurile râului Timiș. În timpul vizitelor din teren au fost 

observate mai multe persoane în timp ce pescuiau în zonele în care 

accesul la râu nu reprezintă un impediment, iar în zonele cu 

accesibilitate îngreunata au fost observare urme ale pescuitului -

echipamente uitate sau aruncate- . 

În urma vizitelor din teren s-a constatat faptul ca pescuitul la scara 

redusa se desfășoară pe întreaga lungime a râului Timiș, atât în 

perimetrul sitului ROSCI0109, cât şi în bălțile adiacente. 
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H01

.01 

Poluarea 

apelor de 

suprafaţa 

de către 

combinate 

industriale 

Conform Planului de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic 

Banat, sunt considerate surse semnificative de poluare punctiforma 

industriale instalaţiile care intra sub incidenţa Directivei privind 

Emisiile Industriale -2010/75/EU- , inclusiv unitățile care sunt 

inventariate în Registrul Poluanţilor Emiși, relevante pentru factorul de 

mediu apa, unitățile care evacuează substanţe periculoase si/ sau 

substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare -în conformitate 

cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuiește Directiva 

76/464/EEC, privind poluarea cauzata de substanţele periculoase 

evacuate în mediul acvatic al Comunității- şi alte unități care evacuează 

în resursele de apa şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare 

privind factorul de mediu apa. 

Conform Planului de management, în bazinul hidrografic al râului 

Timiș din zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului, sunt prezente 13 

surse de poluare punctiforma cu activități diverse: administrativ, 

sanitar, alimentarea cu apa, epurarea apelor uzate, transport în comun 

de călători, administrarea fondului locativ, închirierea de utilaje, 

construcţii, exploatare agregate minerale, comercializare unități 

frigorifice, unități de producţie a ambalajelor, producţia de betoane, 

placi ceramice şi mortare, produse de balastiera, transport auto şi 

exploatare garnituri feroviare. 
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H01

.03 

Alte surse 

de poluare 

a apelor de 

suprafaţa  

Conform Planul de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic 

Banat, aglomerările umane care au peste 2000 de locuitori echivalenţi, 

cu sisteme de colectare a apelor uzate, cu sau fara staţii de epurare şi 

care evacuează în resursele de apa, aglomerările umane cu mai puţin de 

2000 de locuitori echivalenți cu sistem de canalizare centralizat precum 

şi aglomerările cu sistem ce canalizare unitar care nu au capacitatea de 

a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele 

cu ploi intense, sunt considerate surse semnificative de poluare 

punctiforma. 

În zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului au fost identificate doua 

localități cu o populaţie mai mare de 2.000 de locuitori echivalenţi, 

prevăzute cu sistem de colectare a apelor menajere: Lugoj şi Buziaș. 

Municipiul Lugoj are un total de aproximativ 60.000 de locuitori, iar 

sistemul de colectare a apelor uzate servește doar 52,49% din suprafaţa 

orașului. Orașul Buziaș are un total de 8.000 de locuitori, iar sistemul 

de colectare al apelor uzate menajere este extins pe doar 41,27% din 

suprafaţa orașului. 
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H01

.05 

Poluarea 

difuza a 

apelor de 

suprafaţa, 

cauzata de 

activități 

agricole şi 

forestiere 

Suprafeţele agricole pe care se folosesc îngrășăminte chimice sau 

pesticide pot reprezenta o sursa difuza de poluare a apelor de suprafaţa. 

Substanţele chimice folosite în agricultura pentru fertilizarea solului 

sau combaterea dăunătorilor pot ajunge în corpurile de apa de suprafaţa 

prin scurgere la suprafaţa, percolare, infiltrare etc.  

Astfel, suprafeţele cu utilizare agricola din bazinul hidrografic al râului 

Timiș din zona sitului ROSCI0109, însumează 174.225,3 hectare din 

care: 2.003,45 hectare de livezi, 2.101,7 hectare de tipare complexe de 

cultivare, 1.017,09 hectare de vii, 159.080,8 hectare de zone arabile 

neirigate şi 10.022,1 hectare de zone ocupate în mare parte de 

agricultura cu suprafeţe semnificative de vegetaţie naturala. 

Având în vedere ca suprafaţa bazinului hidrografic al râului Timiș care 

se suprapune cu situl, are o suprafaţa de 246.653,273 ha, iar suprafeţele 

cu utilizare agricola însumează 174.225,3 hectare, putem afirma ca cea 

mai mare suprafaţa a zonei analizate este folosita în scopuri agricole -

aproximativ 70%- . 

Conform Planului de Management Bazinal al Bazinului Hidrografic 

Banat pentru perioada 2016-2021, la nivelul anului 2012 în Spaţiul 

Hidrografic Banat s-au folosit cantități medii de îngrășăminte chimice -

exprimate în substanţa activa- de circa 19,84 kg N/ ha şi respectiv 7,73 

kg P/ ha. Extrapolând aceasta valoare la nivelul spaţiului analizat, 

putem afirma ca la nivelul anului 2012 a existat consum de substanţe 

chimice de 3.456.629 tone de azot şi 1346 tone de potasiu. 
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H01

.08 

Poluarea 

difuza a 

apelor de 

suprafaţa 

cauzata de 

apa de 

canalizare 

menajera şi 

de ape 

uzate 

Aglomerările umane/ localitățile care nu au sisteme de colectare şi 

epurare a apelor uzate sunt considerate surse de poluare difuza.  

În zona analizata, 82 de localități nu au sisteme de colectare şi de 

epurare a apelor uzate. Așezările umane identificate însumează un 

număr de 114.450 de locuitori care nu pot evacua apele uzate în cadrul 

unui sistem unitar de colectare şi epurare, acestea ajungând în cele din 

urma în râul Timiș fie prin scurgeri la suprafaţa, fie prin apa freatica. În 

Tabelul nr.  4-5 sunt prezentate cele 82 de localități şi este precizat 

numărul de locuitori pentru fiecare dintre acestea. 

I01 

Specii 

invazive 

non-native 

-alogene-  

Au fost identificate un număr de peste 10 specii de plante invazive, 

non-native, adventive, dintre care cea mai mare răspândire are 

Amorpha fruticosa, cu populații compacte pe malul râului, la marginea 

salciiso-plopisurilor, printre tufele de Prunus spinosa dezvoltate în 

pajiștile nepasunate. 

Realizarea inventarului speciilor de pesti de interes comunitar din 

cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului a permis 

identificarea a cinci specii de pesti alohtone, cu caracter invaziv: 

carasul -Carassius gibelio- , somnul negru -Ameiurus melas- , bibanul 

soare -Lepomis gibbosus- , murgoiul bălțat -Pseudorasbora parva- şi 

guvidul de Amur -Percottus glenii- .  

Speciile alohtone de pesti cu caracter invaziv au fost identificate într-

un număr de 18 staţii, situate pe întreg cursul râului Timiș dar şi în 

bălțile laterale ale acestuia.  
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J.02. Schimbări 

provocate 

de oameni 

în sistemele 

hidraulice -

zone 

umede şi 

mediul 

marin-  

Presiunile hidromorfologice reprezintă totalitatea construcţiilor 

antropice, care pot aduce modificări ale regimului de scurgere a apei, 

ale conectivității longitudinale a râului şi laterale a acestuia cu zonele 

inundabile. Aceste construcţii au roluri diverse: apărare împotriva 

inundaţiilor, creșterea, respectiv scăderea vitezei de curgere a apei, 

reducerea eroziunii malurilor, modificarea direcţiei de curgere a apei 

etc. 

În timpul vizitelor din teren au fost observate mai multe sectoare ale 

râului Timiș unde malurile râului erau aparate prin amplasarea sacilor 

de nisip -zone corespunzătoare localităților Crai Nou şi Chizatau- sau 

unde, în apropierea râului, erau construite diguri de pământ -cea mai 

mare parte a sitului- .  

Pe cea mai mare lungime a râului, malurile Timişului sunt păstrate în 

regim natural, cu vegetaţie ripariana de Salix spp., în zonele abrupte, 

sau cu vegetaţie rara în zonele line care permit inundarea şi formarea 

balţilor.  

Sectorul de râu cuprins între Sag şi Crai Nou poate fi descris prin 

prezenţa unei lunci relativ late, cuprinsa între diguri de pământ, în 

interiorul cărora râul Timiș curge relativ natural, erodând sau formând 

plaje, cu vegetaţie naturala pe maluri. 

În sectorul de râu situat aval de Crai Nou pot fi observate intervenţii 

relativ recente asupra albiei râului şi digului de protecţie amenajat -

podeţe reabilitate, tăieri de cot etc.- , realizate în cadrul proiectului 

„Consolidarea şi reprofilarea râului Timiș pe sectorul Lugoj – frontiera 

Serbia, Judeţul Timiș”. Desi intervenţiile sunt relativ recente, zona din 

aval de Crai Nou poate fi considerata puţin afectata de acestea, având 

în continuare importanţa pentru fauna acvatica, din punct de vedere al 

habitatelor de reproducere şi hrănire.  
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  Folosind imagini satelitare din perioade temporale diferite, în sectorul 

Lugoj – frontiera Serbia au mai fost identificate zone în care au fost 

realizate intervenţii si, desi intervenţiile asupra râului şi malurilor au 

fost semnificative -tăieri de cot, regularizări etc.- , situaţia din teren 

arata ca vegetaţia naturala s-a reinstalat şi s-a dezvoltat suficient de 

mult pentru a asigura din nou habitate pentru hrănire şi depunere a 

icrelor de către pesti. 

În zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului sunt prezente numeroase 

canale de irigaţii şi desecări, în special în sectorul din aval de Sag. 

Consideram ca cea mai importanta preluare de apa, situata în sectorul 

de râu din aval de Lugoj, se realizează prin derivaţia Timiș – Bega şi 

descărcarea Bega – Timiș.  

De asemenea, în apropiere de derivaţia Timiș – Bega este realizat un 

prag cu o lățime de aproximativ 125 de metri si 

o lungime 133 de metri. Acest tip de lucrare poate reprezenta un factor 

antropic cu impact negativ asupra speciilor de pesti prin blocarea 

accesului acestora în amonte. 

 

2.5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate 

 

Tabelul nr.  130 Tabelul B: lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 

Cod Parametru 

Amenințare 

viitoare 

Descriere 
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D01.

02 

Drumuri, 

autostrăzi 

În conformitate cu Master Planul General de Transport al României, 

Drumul Expres ce urmează a face legătura dintre Lugoj şi Craiova 

este situat în apropierea Municipiului Lugoj, la o distanţa minima de 

4,5 km faţa de limita sitului ROSCI0109 Lunca Timişului şi la o 

distanţa minima de 484 de metri faţa de râul Timiș -amonte de limita 

sitului- . 

Drumul Eurotrans ce urmează a face legătura dintre Timișoara şi 

Moraviţa va intersecta transversal situl, în apropiere de localitatea 

Sag. Acest drum intersectează aria protejata pe o distanţa de circa 

337 de metri, urmând a traversa râul Timiș. 

Lucrările de construcţie a drumului Eurotrans Timișoara – Moraviţa 

pot avea impact atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra 

speciilor de interes comunitar din cadrul sitului.  

D01.

04 

Cai ferate, 

cai ferate de 

mare viteza 

Conform Master Planului General de Transport al României, calea 

ferata ce face legătura dintre Timișoara şi Moraviţa şi intersectează 

situl ROSCI0109 Lunca Timişului la nivelul localității Sag va face 

obiectul unor lucrări de reabilitare. Intersecţia se realizează pe o 

lungime de aproximativ 650 de metri. 

Lucrările de reabilitare a caii ferate Timișoara – Moraviţa pot avea 

impact atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra speciilor de 

interes comunitar din cadrul sitului.  
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J02.0

6 

Captarea 

apelor de 

suprafață 

Conform Planului de Management Bazinal al Bazinului Hidrografic 

Banat -ciclul II, 2016-2021- , în interiorul sau vecinătatea sitului 

ROSCI0109 Lunca Timişului pot fi realizate lucrări ce au ca scop 

asigurarea necesarului de apa pentru populaţie. Din prevederile 

incluse în Programul Operaţional Infrastructura Mare, reiese ca un 

număr de 13 localități din interiorul Bazinului hidrografic al râului 

Timiș, din zona sitului ROSCI0109, vor beneficia de apa potabila 

curenta prin intermediul unor staţii de tratare a apei în scop potabil: 

Belinţ, Bucovăț, Buziaș, Ciacova, Gavojdia, Giulvăz, Liebling, 

Sacoșu Turcesc, Sag, Știuca, Tormac, Victor Vlad Delamaria şi 

Voiteg. 

Captările de apa realizate în scopul utilizării de către populaţie, în 

localitățile vizate de aceste intervenţii, nu pot avea un impact 

semnificativ asupra populaţiilor de pesti din râul Timiș în mod 

individual, datorita numărului relativ redus de locuitori pentru care 

este necesara racordarea la apa potabila curenta. Ar trebui considerat, 

însa, şi impactul cumulat al tuturor captărilor de apa -inclusiv cele 

deja existente- pentru a se putea evalua impactul asupra speciilor. 

Pentru cele 13 localități ce urmează a avea staţie de tratare a apei în 

scop potabil, nu se cunoaște încă daca sursa de apa este subterana sau 

de suprafaţa. 

 

2.5.2. Hărțile activităților cu potențial impact 

2.5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

Anexa 2.23.: Harta presiunilor actuale şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

2.5.2.2. Harta amenințărilor viitoare şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

Anexa 2.24.: Harta amenințărilor viitoare şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 
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2.5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor 

2.5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor   

 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor se va realiza prin completarea 

următoarelor informații referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra speciilor pentru 

care a fost declarata aria naturala protejata.  

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei Marsilea quadrifolia 

 

Tabelul nr.  131 Evaluarea impacturilor cauzate de I01 asupra speciei Marsilea quadrifolia 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native -alogene-  

E.1 Specia Marsilea quadrifolia L. 

Cod EUNIS: 1428 

E.2 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Harta presiunilor actuale asupra speciei marsilea quadrifolia se 

regasesste în Anexa 2.25. 

E.3 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

La balta 107 de la Crai Nou, tufărişurile de Amorpha fruticosa au 

ajuns înclusiv în luciul apei, probabil şi datorită fluctuaţiei mari în 

timp a nivelului freatic -apa a inundat peste porţiunile de mal mai 

ridicate, ocupate de aceste  plante invazive- . 

E.4 Intensitatea 

localizată a 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

 Scăzută -S-  

E.5 Confidenţialitate  Informaţii publice 
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E.6 Detalii Viabilitatea speciei Marsilea quadrifolia nu este afectată semnificativ 

în prezent. În timp, datorită modificării condiţiilor de habitat -scăderea 

iluminării, creşterea eutrofizării, posibilă colmatare- , populaţia poate 

scădea. 

 

 

Tabelul nr.  132 Evaluarea impacturilor cauzate de I02 asupra speciei Marsilea quadrifolia 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I02 Specii native -indigene- problematice 

E.1 Specia Marsilea quadrifolia L. 

Cod EUNIS: 1428 

E.2 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Harta presiunilor actuale asupra speciei marsilea quadrifolia se 

regasesste în Anexa 2.25. 

E.3 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Dezvoltarea, în bălţile de la Cruceni, Crai Nou, Grăniceri, a unor 

specii cormofite cum sunt: Polygonum hydropiper, Eleocharis 

palustris, Agrostis stolonifera, Typha angustifolia, Salix eleagnos, 

Populus alba -ultimele două, deşi cresc de obicei pe malul bălţilor, au 

ajuns în ochiul de apă ca urmare a extinderii luciului de apă datorită 

inundaţiilor şi ridicării nivelului apei freatice- , conduc la reducerea 

iluminării populaţiilor de Marsilea şi la înrăutăţirea, în timp, a 

condiţiilor specifice de habitat necesare dezvoltării acestei plante 

acvatice heliofile. Unele specii submerse, cum ar fi Ceratophyllum 

demersum la  Cruceni -124- induc o presiune actuală crescută datorită 

reducerii habitatului necesar dezvoltării ferigii hidrofite Marsilea 

quadrifolia. 
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E.4 Intensitatea 

localizată a 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

 Scăzută -S-  

E.5 Confidenţialitate  Informaţii publice 

E.6 Detalii Impactul cauzat de această presiune este nesemnificativ, fiind 

influenţat de nivelul fluctuant al apei în bazinele acvatice cu Marsilea 

quadrifolia. Dezvoltarea puternică a unor specii vegetale -dintre cele 

enumerate- poate însă induce, în timp, modificări ale habitatului care 

să afecteze populaţiile de Marsilea. 

 

 

Tabelul nr.  133 Evaluarea impacturilor cauzate de K02.03 asupra speciei Marsilea quadrifolia 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.03 Eutrofizare -naturală-  

E.1 Specia Marsilea quadrifolia L. 

Cod EUNIS: 1428 

E.2 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Harta presiunilor actuale asupra speciei marsilea quadrifolia se 

regasesste în Anexa 2.25. 

E.3 Localizarea 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

În bălţile 122 şi 124 de la Cruceni şi 130 de la Crai Nou s-au observat 

procese de eutrofizare mai accentuată. 
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E.4 Intensitatea 

localizată a 

impacturilor cauzate 

de presiunile actuale 

asupra speciei 

 Scăzută -S-  

E.5 Confidenţialitate  Informaţii publice 

E.6 Detalii Procesele de eutrofizare observate -acumularea de mâl, dezvoltarea 

accentuată a plantelor emerse şi submerse- nu afectează semnificativ 

în prezent populaţiile de Marsilea quadrifolia. 

 

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciiilor de nevertebrate 

    

Tabelul nr.  134 Evaluarea impacturilor cauzate de B01.01.02 asupra speciei Dioszeghyana 

schmidtii 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala B01.01.02 Replantarea pădurii -arbori nenativi-  

E.1 Specia Dioszeghyan schmidtii 4032 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

[geometrie] 

 

 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

[descriere] 

Impactul cauzat de replantarea pădurii cu arbori nenativi este 

localizat în pădurea Lighed -45°37’35.8”N, 21°12’9.7” E- , 

unde au fost observați arbori nenativi din speciile pin, castan, 

nuc american. Aceste specii nenative sunt plantate pe suprafețe 

mici -de ex. pinul- sau se găsesc ca arbori izolați -de ex. 

castanul- .  

Situația exacta a localizării zonelor cu arbori nenativi se 

găsește în amenajament -descrierea parcelara- , care nu a fost 

disponibil în etapa de inventariere decât sub forma hârtii 

arboretelor. în aceste hărți speciile nenative de arbori sunt 
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Cod Parametru Descriere 

menționate numai ca specii printre esențele care au o pondere 

neînsemnata în compoziția tel. 

E.4 Intensitatea localizata a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Pădurea Lighed 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

E.5 Confidențialitate  Informații publice 

E.6 Detalii Alte specii nenative de arbori enumerate printre esențele tari 

sau moi pe harta arboretelor sunt: dud, plop euroamerican, 

salcâm în pădurea Cheveres; salcâm în pădurea Bacova; nuc 

american, plop euroamerican în pădurea Giroc; salcâm în 

pădurea Lighed. 

Replantarea pădurii cu arbori nenativi exercita impact asupra 

speciei Dioszeghyana schmidtii numai în situația în care 

aceasta activitate conduce la degradarea şi reducerea 

habitatului speciei prin înlocuirea speciilor termofile de stejar -

Querus robur, Q. cerris- . 

Observațiile realizate în teren ne-au permis sa apreciem ca 

suprafețele ocupate de speciile nenative de arbori sunt mici 

comparativ cu suprafața habitatului forestier şi suprafața 

habitatului potențial al speciei Dioszeghyana schmidtii. 

A.1 Presiune actuala B02.02 Curățarea pădurii 

E.1 Specia Dioszeghyan schmidtii 4032 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

[geometrie] 

-  

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile 

Impactul cauzat de curățarea pădurii este localizat în pădurile 

Giroc, Lighed, Bacova şi Cheveres, unde au fost observata 
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Cod Parametru Descriere 

actuale asupra speciei 

[descriere] 

curățarea arbuștilor de pe marginile interne şi externe ale 

pădurii. 

În pădurea Giroc -45°39’2.31”N, 21°14’3.46”E; 45°38’54.3”N, 

21°14’31.0”E- s-a observat curățarea arbuștilor în unele zone 

de pe marginea externa a pădurii, situata spre digul de protecție 

a malului râului, precum şi curățarea lăstărișului în parcelele 

forestiere în care se urmărește regenerarea naturala a stejarului. 

În pădurea Lighed -45°37’57.7”N, 21°14’07.6”E- s-a observat 

tăierea arbuștilor în unele zone de pe marginea principalului 

drum forestier care traversează pădurea. 

În pădurea Bacova -45°40’25.9”N, 21°33’34.3”E- s-a observat 

curățarea arbuștilor numai de pe marginea extrena a pădurii în 

apropierea cantonului. 

În pădurea Cheveres -45°42’3.6”N, 21°27’55.1”E- s-a observat 

curățarea arbuștilor de pe marginea unor drumuri care permit 

accesul în pădure. 

E.4 Intensitatea localizata a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Pădurea Giroc 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Lighed 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Bacova 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Chevereș 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

E.5 Confidențialitate  Informații publice 

E.6 Detalii Curățarea pădurii exercita impact asupra speciei Dioszeghyana 
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Cod Parametru Descriere 

schmidtii numai în situația în care prin tăierea arbuștilor se 

diminuează sursele de nectar pentru adult, care în aria sitului 

sunt reprezentate în principal de arbuștii de Prunus spinosa. 

Observațiile realizate în teren ne-au permis sa apreciem ca 

suprafețele pe care se realizează tăierea arbuștilor sunt relativ 

mici, iar stratul de arbuști de pe marginile externe şi interne ale 

pădurilor este bine dezvoltat şi aproape continuu. în plus, pe 

marginile pădurilor exista şi exemplare de Salix sp. care 

reprezintă sursa de nectar pentru adulții de Dioszeghyana 

schmidtii. Prezenta digului de protecție pe marginea dinspre 

rau a pădurilor a permis dezvoltarea unui strat mai mult sau 

mai putin dezvoltat de arbori şi arbuști pe partea dinspre rau a 

digului, astfel încât exista o surse suplimentare de nectar şi în 

afara pădurilor. 

 

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciiilor de amfibieni 

 

Tabelul nr.  135 Evaluarea impacturilor cauzate de A01 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Cultivare -A01-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

 

 

 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

- 
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cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Afectează specia prin degradarea habitatelor existente şi prin înlocuirea 

celor istorice. Degradarea se datorează în principal substanţelor utilizate în 

practicile agricole curente -fertilizanţi naturali şi sintetici- , cres.terii 

nivelului de zgomot şi praf,precum şi a mortalității indivizilor, datorita 

traficului asociat practicilor agricole 

 

 

Tabelul nr.  136 Evaluarea impacturilor cauzate de A04 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Pășunatul -A04-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 

 

E.3. Localizarea - 
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impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind ridicata -R- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Pășunatul ovinelor produce daune habitatelor populate de Bombina 

bombina prin degradarea fizica a balţilor permanente si/sau temporare, 

datorita eroziunii şi tasării solului, ducând în final la dispariţia acestora. 

Datorita acumulărilor de dejecţii şi a utilizării acestor habitate pentru 

adăpatul turmelor rezulta scăderi ale nivelului apei în aceste habitate, 

dispariţia vegetaţiei acvatice sau de mal şi creșterea nivelului eutrofizării, 

cu afectarea valorilor parametrului oxigen dizolvat, necesar în mod special 

în perioada de dezvoltare larvara şi a metamorfozei. 

Pășunatul bovinelor şi al cabalinelor nu pare sa aibă un efect nociv asupra 

habitatelor populate de Bombina bombina, dimpotrivă, practicat în limitele 

capacitaţii de suport, pare sa aducă beneficii asupra acestora, prin 

menţinerea la un nivel constant şi adecvat a vegetaţiei acvatice şi 

împiedicarea colmatării. 

 

 

Tabelul nr.  137 Evaluarea impacturilor cauzate de A07 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice -A07-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 
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E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

- 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind ridicata -R- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Acumularea acestor substanţe în mediul acvatic poate afecta atât calitatea 

habitatelor populate de Bombina bombina cât şi viaţa indivizilor, atât în 

stadiile larvare cât şi în cele adulte 

 

 

Tabelul nr.  138 Evaluarea impacturilor cauzate de A08 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Fertilizarea -cu îngrășământ- -A08-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 
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presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

- 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Fertilizarea cu îngrășământ a terenurilor agricole duce la degradarea 

zonelor acvatice de mica adâncime din împrejurimi, utilizate de specie ca 

habitate de reproducere şi de hrănire prin reducerea calității acestora. 

 

 

Tabelul nr.  139 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.02 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Drumuri, autostrăzi -D01.02-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 
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presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

- 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Drumurile şi autostrăzile afectează specia Bombina bombina prin apariţia 

mortalității indivizilor datorita călcării de către autoturisme, prin creșterea 

nivelului de poluare sonora şi de praf, şi prin scurgerile de substanţe nocive 

asociate traficului auto -carburanţi- în apele adiacente. 

 

 

Tabelul nr.  140 Evaluarea impacturilor cauzate de E03.01 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Depozitarea deșeurilor menajere/ deșeuri provenite din baze de agrement -

E03.01-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 
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asupra speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Atât în sectorul râului Timiș inclus în cadrul limitelor ariei protejate de 

interes cât şi în zone situate în aval de aceasta s-a observat depozitarea 

deșeurilor menajere în zone neamenajate situate în apropierea albiei râului. 

Perioadele de inundaţii produc ridicarea şi transportul respectivelor deșeuri 

şi depozitarea acestora în zone situate în aval, în concentraţie mare, acolo 

unde structura albiei -maluri largi şi zone inundabile- o permit. Aceste zone 

inundabile sunt în mod normal utilizate de specie ca habitate de 

reproducere şi de hrănire. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Transportul şi depozitarea deșeurilor în zonele inundabile ale luncii râului 

Timiș obturează şi scad calitatea habitatelor de hrănire şi reproducere. 

 

 

Tabelul nr.  141 Evaluarea impacturilor cauzate de J01.01 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Incendii -J01.01-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 
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[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

- 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Incendiile spontane sau generate antropic produse asupra vegetaţiei 

afectează atât calitatea habitatelor cât şi nivelul mortalității indivizilor 

surprinși de respectivele evenimente. În cadrul activităților de teren a fost 

identificata cel puţin o zona incendiata, cu habitate favorabile reproducerii 

şi hrănirii speciei Bombina bombina. 

 

 

Tabelul nr.  142 Evaluarea impacturilor cauzate de J02 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice -J02-  

E.1. Specia 1188 Bombina bombina 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.23. 
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asupra speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

- 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact,  cauzata de presiunile actuale asupra speciei a 

fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Împiedicarea inundaţiilor afectează numărul şi accesibilitatea habitatelor 

disponibile pentru hrănire şi reproducere, ducând la suprapopularea celor 

existente, creșterea concurenţei interspecifice şi scăderea efectivelor 

 

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciiilor de pesti 

 

Tabelul nr.  143 Evaluarea impacturilor cauzate de A04.02 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Pășunatul neintensiv -A04.02-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 
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1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Evidenţierea suprafeţelor din bazinul hidrografic al râului Timiș şi din 

interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului în care se 

practica pășunatul 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Pentru identificarea zonelor în care este pretabil pășunatul au fost selectate, 

suprafeţele de teren cu următoarele utilizări: pășuni şi zone de tranziţie 

dintre pădure şi arbuști. Suprafaţa totala din interiorul bazinului hidrografic 

al râului Timiș în zona sitului Natura 2000 în care pășunatul se poate 

realiza este de 29.302,93 hectare -11.88% din totalul de 246.653,273 

hectare- . Am considerat necesara includerea unei analize a suprafeţelor 

totale utilizate pentru pășunat în bazinul hidrografic al râului Timiș, în zona 

sitului ROSCI0109, pentru a pune în evidenţa aportul suplimentar de 

nutrienţi şi particule în suspensie pătrunse în râul Timiș prin infiltraţii, 

scurgeri de suprafaţa şi alimentare din apele freatice. 

Rezultatele obţinute în urma interpretării datelor colectate în interiorul 

sitului ROSCI0109 Lunca Timişului, releva faptul ca pășunatul se poate 

realiza pe o suprafaţa de 2.002,97 hectare, ceea ce reprezintă 20% din 

suprafaţa totala de 9.919,3 hectare a sitului. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact, cauzata de presiunile actuale asupra speciilor,  a 

fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii În zonele în care animalele domestice au acces la apa s-a constatat o 

modificare a structurii şi compoziţiei substratului. Astfel, substratul natural 

al râului Timiș, reprezentat de nisip şi pietriș este acoperit de un strat gros -

aproximativ 10 cm- de mâl şi dejecţii ale animalelor care se adapă în mod 
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repetat. Pășunatul realizat în mod intensiv în pajiștile din interiorul sitului 

contribuie la creșterea concentraţiei de nutrienţi din apa râului, prin 

scurgerile apelor pluviale căzute pe pajiști.  

Bălțile din pajiștile localizate în interiorul sitului ROSCI0109 Lunca 

Timişului au un rol important în reproducerea peștilor din Râul Timiș. În 

perioade de ape mari, exemplarele adulte, stimulate de aportul de apa cu 

pH aproape neutru intra în bălțile laterale pentru a depune ponta, şi le 

părăsesc la retragerea apelor. În continuare, puietul folosește aceste balţi 

pentru dezvoltare, în absenţa prădătorilor. În timpul vizitelor din teren s-a 

constatat ca şi aceste balţi sunt folosite pentru adăpatul animalelor 

domestice, activitate antropica ce alterează sau chiar distruge aceste 

habitate prin distrugerea vegetaţiei si, astfel a diminuării suprafeţelor 

umbrite, ceea ce duce la diminuarea adăposturilor pentru pesti, creșterea 

turbidității apei, creșterea temperaturii apei şi scăderea concentraţiei de 

oxigen dizolvat- .  

 

 

Tabelul nr.  144 Evaluarea impacturilor cauzate de A05 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Creșterea animalelor fara pășunat -A05-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

 

Surse de poluare punctiforma de tip agricol situate în vecinătatea 

ROSCI0109 Lunca Timişului 
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presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

Sursele de poluare punctiforma de tip agricol sunt concentrate în zona sud-

vestica a sitului, în aval de Municipiul Timișoara. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra speciilor 

şi a fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Surse semnificative de poluare punctiforma agricola sunt considerate 

fermele zootehnice aflate sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării – 96/61/EC -Directiva IPPC- , inclusiv unitățile 

care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emiși -E-PRTR- care sunt 

relevante pentru factorul de mediu – apa, fermele care evacuează substanţe 

periculoase si/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare -în 

conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC, care înlocuiește Directiva 

76/464/EEC privind poluarea cauzata de substanţele periculoase evacuate în 

mediul acvatic al Comunității- şi alte unități agricole cu evacuare 

punctiforma şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul 

de mediu apa. 

Conform Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Banat, în 

interiorul bazinului hidrografic al râului Timiș din zona sitului Natura 2000 
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ROSCI0109 Lunca Timişului sunt prezente 14 unități agrozootehnice, care 

pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de pesti din interiorul sitului 

prin deteriorarea calității apei râului ca urmare a deversării apelor uzate 

direct sau indirect în râul Timiș. 

 

 

Tabelul nr.  145 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.05 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Poduri, viaducte -D01.05-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Localizarea podurilor de peste râul Timiș şi de peste canalele de irigaţii din 

zona ROSCI0109 Lunca Timişului 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Râul Timiș are în zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului o lungime de 

aproximativ 128 kilometri şi este traversat de noua poduri rutiere şi cinci 

poduri feroviare. De asemenea, în interiorul sitului au fost identificare doua 

poduri de dimensiuni mai mici, construite peste canalele de irigaţii, ce 

permit continuarea drumurilor de exploatare peste digul de apărare 

împotriva inundaţiilor. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 
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impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Podurile din interiorul sitului pot reprezenta un factor limitativ la adresa 

speciilor de pesti de interes comunitar prin: 

- Îmbunătățirea accesului la râu a pescarilor şi turiștilor; 

- Necesitatea realizării unor lucrări de reabilitare/ 

modernizare/ reparare, care presupun afectarea habitatelor 

râului; 

- Zgomotul şi vibraţiile produse de automobile/ garnituri de 

tren; 

- Scurgeri de uleiuri şi alte substanţe în apa. 

 

 

Tabelul nr.  146 Evaluarea impacturilor cauzate de E03.01 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Depozitarea deșeurilor menajere/ deșeuri provenite din baze de agrement -

E03.01-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

 

Depunerea deșeurilor pe malurile râului Timiș în perioade de viitura 
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presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Problema deșeurilor menajere solide depuse de apele râului Timiș în zona 

malurilor, a fost semnalata de echipa implicata în activitățile de teren pe 

aproximativ întreaga lungime a sitului Natura 2000. Spaţializarea acestei 

amenințări este dificil de realizat, existând o serie de factori dinamici ce 

influențează depunerea deșeurilor: perioada, nivelul râului Timiș la 

momentul vârfului de viitura, morfologia terenului, viteza apei, prezenţa sau 

absenţa vegetaţiei pe malurile râului Timiș. Datorita variabilității ridicate a 

suprafeţelor afectate, pentru spaţializare a fost considerata o suprafaţa cu o 

lățime de 10 metri, de o parte şi de cealaltă a râului Timiș, pe toată 

lungimea sitului Menţionam ca aceasta spaţializare este aproximativa, 

situaţia reala din teren variind în funcţie de factorii mai sus menţionaţi. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Managementul necorespunzător al deșeurilor menajere la nivelul 

localităților, poate constitui de asemenea, o sursa de poluare difuza locala. 

Dezvoltarea zonelor urbane şi extinderea zonelor rurale necesita o mai mare 

atenţie din punct de vedere al colectării deșeurilor menajere, prin  

eliminarea depozitarii necontrolate a deșeurilor, întâlnita pe malurile râului 

Timiș. Depozitarea neconforma a deșeurilor în zona sitului reprezintă doar o 

parte a problemei, multe dintre deșeurile prezente în interiorul sitului fiind 

antrenate de apa râului Timiș din amonte, în perioade cu precipitaţii 

abundente şi depuse pe malurile râului, în interiorul sitului Natura 2000. 

Deșeurile ajunse în interiorul albiei minore a râului Timiș pot afecta 

populaţiile de pesti prin: restrângerea suprafeţelor de habitat natural -
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nisipuri, pietrișuri, vegetaţie acvatica- , eliberarea în apa a unor substanţe 

nocive -în special în cazul ambalajelor produselor toxice sau nocive- , 

moartea peștilor prin contenţie etc. 

 

 

Tabelul nr.  147 Evaluarea impacturilor cauzate de F02.03 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Pescuit de agrement -F02.03-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Zone în care se practica pescuitul la nivelul ROSCI0109 Lunca Timişului -

întreaga lungime a râului-  

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

În timpul vizitelor din teren au fost observate mai multe persoane în timp 

ce pescuiau în zonele în care accesul la râu nu reprezintă un impediment, 

iar în zonele cu accesibilitate îngreunata au fost observare urme ale 

pescuitului -echipamente uitate sau aruncate- . 

În urma vizitelor din teren s-a constatat faptul ca pescuitul la scara redusa 

se desfășoară pe întreaga lungime a râului Timiș, atât în perimetrul sitului 

ROSCI0109, cât şi în bălțile adiacente. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind medie -M- . 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

396 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Din punct de vedre al resursei piscicole, râul Timiș nu poate asigura, nici 

prin cantitate, nici prin calitate, pesti cu importanţa economica ridicata. 

Speciile de pesti din râul Timiș -cu puţine excepţii- sunt specii de pesti de 

talie mica şi cu valoare economica scăzută. 

Pescuitul în zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului nu se realizează la 

scara larga, ci doar ca activitate recreativa -pescuit sportiv- . Totuși, 

apreciem ca impactul acestei presiuni poate fi semnificativ având în vedere 

numărul mare de pescari sportivi prezenţi în timpul perioadei de vara pe 

malurile râului Timiș. 

 

 

Tabelul nr.  148 Evaluarea impacturilor cauzate de H01.01 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Poluarea apelor de suprafaţa din surse industriale -H01.01-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

 

Surse de poluare punctiforma de tip industrial din vecinătatea ROSCI0109 

Lunca Timişului 
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asupra speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Agentul economic Domeniul de activitate 

Curs de apa 

în care se 

evacuează 

Constructim 

Timișoara  

Extracţia pietrișului şi 

nisipului 

Pârâul 

Șurgăni  

Constructim 

Timișoara  

Extracţia pietrișului şi 

nisipului 
Râul Timiș 

Frigorex Romania 

Timișoara 

Importul şi 

comercializarea de 

echipamente frigorifice 

Râul Timiș 

Metcons Timișoara 
Extracţia pietrișului şi 

nisipului 
Râul Timiș 

Primăria Buziaș 
Colectarea şi tratarea 

apelor uzate 

Pârâul 

Șurgăni  

Primăria Recas 
Colectarea şi tratarea 

apelor uzate 
Pârâul Iarcos  

S.C Compact Prod 

Lugoj SSSB - 

Lugojel 

Extracţia pietrișului şi 

nisipului 
Râul Timiș 

S.C. Europroduct 

Lugoj  

Extracţia pietrișului şi 

nisipului 
Râul Timiș 

S.C. Frigoglass 

Romania  

Realizarea ambalajelor 

din sticla 
Râul Timiș 

S.C. Meridian 22 

S.A. - Gospodărie 

Alimentare cu apa şi 

canalizare 
Râul Timiș 

S.C. S.N.T.F.C. 

C.F.R. Călători S.A. 

Exploatare garnituri 

feroviare 
Râul Timiș 

S.C. SCA Packaging 

Romania S.R.L. 

Realizarea ambalajelor 

din hârtie şi carton 
Râul Timiș 

http://www.edex.ro/cod_caen_1421.html
http://www.edex.ro/cod_caen_1421.html
http://www.edex.ro/cod_caen_1421.html
http://www.edex.ro/cod_caen_1421.html
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SC Lasselsberger SA 
Producător de mortare 

uscate 
Râul Timiș 

Spitalul de Psihiatrie 

Jebel 

Activități de asistenţa 

spitaliceasca şi 

sanatoriala 

Timisul Mort  

 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Conform Planului de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic Banat, 

sunt considerate surse semnificative de poluare punctiforma industriale 

instalaţiile care intra sub incidenţa Directivei privind Emisiile Industriale -

2010/75/EU- , inclusiv unitățile care sunt inventariate în Registrul 

Poluanţilor Emiși, relevante pentru factorul de mediu apa, unitățile care 

evacuează substanţe periculoase si/ sau substanţe prioritare peste limitele 

legislaţiei în vigoare -în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC 

care înlocuiește Directiva 76/464/EEC, privind poluarea cauzata de 

substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității- şi alte 

unități care evacuează în resursele de apa şi care nu se conformează 

legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apa. 

Conform Planului de management, în bazinul hidrografic al râului Timiș 

din zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului, sunt prezente 13 surse de 

poluare punctiforma cu activități diverse: administrativ, sanitar, 

alimentarea cu apa, epurarea apelor uzate, transport în comun de călători, 

administrarea fondului locativ, închirierea de utilaje, construcţii, exploatare 

agregate minerale, comercializare unități frigorifice, unități de producţie a 

ambalajelor, producţia de betoane, placi ceramice şi mortare, produse de 

balastiera, transport auto şi exploatare garnituri feroviare. 
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Tabelul nr.  149 Evaluarea impacturilor cauzate de H01.03 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Alte surse de poluare a apelor de suprafaţa -H01.03-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Locaţia şi dimensiunea surselor semnificative de poluare a râului Timiș 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

În zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului au fost identificate doua 

localități cu o populaţie mai mare de 2.000 de locuitori echivalenţi, 

prevăzute cu sistem de colectare a apelor menajere: Lugoj şi Buziaș. 

Municipiul Lugoj are un total de aproximativ 60.000 de locuitori, iar 

sistemul de colectare a apelor uzate servește doar 52,49% din suprafaţa 

orașului. Orașul Buziaș are un total de 8.000 de locuitori, iar sistemul de 

colectare al apelor uzate menajere este extins pe doar 41,27% din suprafaţa 

orașului 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra speciilor 

şi a fost evaluata ca fiind medie -M- . 
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presiunile 

actuale asupra 

speciei 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Conform Planul de Management Bazinal al Spaţiului Hidrografic Banat, 

aglomerările umane care au peste 2000 de locuitori echivalenţi, cu sisteme 

de colectare a apelor uzate, cu sau fara staţii de epurare şi care evacuează în 

resursele de apa, aglomerările umane cu mai puţin de 2000 de locuitori 

echivalenți cu sistem de canalizare centralizat precum şi aglomerările cu 

sistem ce canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura 

amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense, sunt 

considerate surse semnificative de poluare punctiforma. 

 

 

Tabelul nr.  150 Evaluarea impacturilor cauzate de H01.05 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Poluarea difuza a apelor de suprafaţa, cauzata de activități agricole şi 

forestiere -H01.05-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

 

Suprafeţe agricole din bazinul hidrografic al Timişului din zona sitului 

ROSCI0109 Lunca Timişului 
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speciei 

[geometrie] 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

Identificarea zonelor ce pot contribui la aportul de substanţe chimice din 

agricultura -în special azot şi potasiu- , s-a realizat prin selectarea din 

suprafeţelor de teren folosite în scop agricol din perimetrul bazinului 

hidrografic al râului Timiș în zona sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca 

Timişului. 

Astfel, suprafeţele cu utilizare agricola din bazinul hidrografic al râului 

Timiș din zona sitului ROSCI0109, însumează 174.225,3 hectare din care: 

2.003,45 hectare de livezi, 2.101,7 hectare de tipare complexe de cultivare, 

1.017,09 hectare de vii, 159.080,8 hectare de zone arabile neirigate şi 

10.022,1 hectare de zone ocupate în mare parte de agricultura cu suprafeţe 

semnificative de vegetaţie naturala. 

Având în vedere ca suprafaţa bazinului hidrografic al râului Timiș care se 

suprapune cu situl, are o suprafaţa de 246.653,273 ha, iar suprafeţele cu 

utilizare agricola însumează 174.225,3 hectare, putem afirma ca cea mai 

mare suprafaţa a zonei analizate este folosita în scopuri agricole -

aproximativ 70%- . 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra speciilor 

şi a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Suprafeţele agricole pe care se folosesc îngrășăminte chimice sau pesticide 

pot reprezenta o sursa difuza de poluare a apelor de suprafaţa. Substanţele 

chimice folosite în agricultura pentru fertilizarea solului sau combaterea 

dăunătorilor pot ajunge în corpurile de apa de suprafaţa prin scurgere la 

suprafaţa, percolare, infiltrare etc.  
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Tabelul nr.  151 Evaluarea impacturilor cauzate de H01.08 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Poluarea difuza a apelor de suprafaţa, cauzata de apa de canalizare menajera 

şi de ape uzate -H01.08-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Aglomerări umane fara sistem de canalizare din bazinul hidrografic al 

Timişului, din zona ROSCI0109 Lunca Timişului 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

În zona analizata, 82 de localități nu au sisteme de colectare şi de epurare a 

apelor uzate. Așezările umane identificate însumează un număr de 114.450 

de locuitori care nu pot evacua apele uzate în cadrul unui sistem unitar de 

colectare şi epurare, acestea ajungând în cele din urma în râul Timiș fie prin 

scurgeri la suprafaţa, fie prin apa freatica. 

Ca urmare a faptului ca reţeaua hidrografica a râului Timiș este mai bogata 

pe partea stânga a acestuia -zona de sud- , suprafaţa drenata este mai mare, 

iar aglomerările umane sunt mai numeroase -57 de localități- . Partea 

dreapta a bazinului hidrografic al râului Timiș în zona studiata este relativ 

mica, ca urmare a proximității râului Bega care contribuie la drenarea zonei. 

Astfel, pe malul drept al râului Timiș sunt localizate mai puţine aglomerări 

umane -25 de localități- .  
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E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Aglomerările umane/ localitățile care nu au sisteme de colectare şi epurare a 

apelor uzate sunt considerate surse de poluare difuza.  

 

 

Tabelul nr.  152 Evaluarea impacturilor cauzate de J01 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Specii invazive non-native -alogene- -J01-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Delimitarea zonei analizate în vederea identificării factorilor şi activităților 

cu potenţial impact asupra speciilor de pesti din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timişului 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

Speciile alohtone de pesti cu caracter invaziv au fost identificate într-un 

număr de 18 staţii, situate pe întreg cursul râului Timiș dar şi în bălțile 

laterale ale acestuia.  
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presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra 

speciilor şi a fost evaluata ca fiind ridicata -R- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Realizarea inventarului speciilor de pesti de interes comunitar din cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului a permis identificarea a 

cinci specii de pesti alohtone, cu caracter invaziv: carasul -Carassius 

gibelio- , somnul negru -Ameiurus melas- , bibanul soare -Lepomis 

gibbosus- , murgoiul bălțat -Pseudorasbora parva- şi guvidul de Amur -

Percottus glenii- .  

 

 

Tabelul nr.  153 Evaluarea impacturilor cauzate de J02 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice -J02-  

E.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

 

Localizarea lucrărilor de regularizare, îndiguiri şi derivaţii situate pe cursul 
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cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

râului Timiș şi pe afluenţii acestuia 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

În zona sitului ROSCI0109 Lunca Timişului sunt prezente numeroase canale 

de irigaţii şi desecări, în special în sectorul din aval de Sag. 

Consideram ca cea mai importanta preluare de apa, situata în sectorul de râu 

din aval de Lugoj, se realizează prin derivaţia Timiș – Bega şi descărcarea 

Bega – Timiș.  

De asemenea, în apropiere de derivaţia Timiș – Bega este realizat un prag cu 

o lățime de aproximativ 125 de metri şi o lungime 133 de metri. Acest tip de 

lucrare poate reprezenta un factor antropic cu impact negativ asupra 

speciilor de pesti prin blocarea accesului acestora în amonte. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Intensitatea acestui impact este cauzata de presiunile actuale asupra speciilor 

şi a fost evaluata ca fiind ridicata -R- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Presiunile hidromorfologice reprezintă totalitatea construcţiilor antropice, 

care pot aduce modificări ale regimului de scurgere a apei, ale conectivității 

longitudinale a râului şi laterale a acestuia cu zonele inundabile. Aceste 

construcţii au roluri diverse: apărare împotriva inundaţiilor, creșterea, 

respectiv scăderea vitezei de curgere a apei, reducerea eroziunii malurilor, 

modificarea direcţiei de curgere a apei etc. 

Aceste construcţii, desi deosebit de necesare pentru societatea umana, pot 

avea efecte negative asupra speciilor de pesti prin fragmentarea habitatelor 

şi izolarea populaţiilor -cauzata de întrerupere longitudinala- , restricţionarea 

accesului la habitatele de reproducere -prin îndiguire şi diminuarea 
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suprafeţelor inundabile- , degradarea habitatelor de hrănire şi reproducere -

prin realizarea lucrărilor de protecţie a malurilor- , permiterea pătrunderii de 

specii noi -prin conectarea artificiala a corpurilor diferite de apa- , 

distrugerea sau degradarea habitatelor de hrănire şi reproducere -prin 

influenţarea regimului de curgere şi dinamica a sedimentelor- etc. 

 

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciiilor de păsări 

 

Tabelul nr.  154 Evaluarea impacturilor cauzate de J01.01 asupra speciei Lanius collurio 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Incendii -J01.01-  

E.1. Specia Sfranciocul roșiatic Lanius collurio A338 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Suprapunerea răspândirii sfranciocului roșiatic -Lanius collurio- în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zone în care au fost înregistrate 

incendii: galben: presiune de intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Locațiile în care incendiul afectează Sfranciocul roșiatic sunt doua: 

marginea Pădurii Macedonia şi de-a lungul canalului Ghilad-Timiş. 

Ambele zone sunt locuri în care indivizii au fost observați şi în care exista 

cel putin parti din teritoriile acestora. Ambele locuri cuprind tufișuri, care 

sunt utilizate pentru cocoțare de către aceasta specie în perioada de 

reproducere şi pentru afișarea teritorialității.  

Marginea pădurii este un loc în care păsările teritoriale au fost observate 

mai frecvent şi unde exista o  proporție mult mai mare a populației. Cu 

toate acestea, în ambele locuri intensitatea impactului cauzat de aceasta 

presiune este evaluata ca fiind scăzută. Motivul principal al acestui aspect 

este faptul ca numai un număr foarte limitat de teritorii este afectat -

maximum 4 din 120-150, reprezentând un număr estimat de teritorii ale 

acestei specii în cadrul ariei protejate speciale- . Pe de alta parte, incendiile 
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au avut loc înainte sau chiar la începutul perioadei de reproducere şi în 

consecință o selecție de habitate alternative pentru reproducere şi pentru 

efectuarea diverselor activități din ciclul de reproducere au fost anticipate. 

De asemenea, nu se știe daca presiunea actuala este obișnuită în zona de 

studiu sau daca acele evenimente înregistrate în primăvara 2015 au fost 

accidentale, insa, în 2015 incendiile au avut loc într-un procent relativ mai 

scăzut al zonei de studiu -mai putin de 1% din suprafața totala- . 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

În ambele locații prezentate în figura 2, intensitatea acestui impact este 

cauzata de presiunile actuale asupra speciei a fost evaluata ca fiind scăzută 

-S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Incendierea intenționată sau neintenționată -care se propaga din alte locuri- 

a vegetației naturale este înregistrată în zona protejata în lunile de 

primăvară -aprilie- , dar consecințele sale sunt, de asemenea, observate în 

unele locuri în lunile mai şi iunie: resturi de vegetație arsa, cenușă şi teren 

cultivat care a fost incendiat anterior. Incendiul a fost observat doar în luna 

aprilie. Principalele efecte sunt potențialul de pierdere extinsa a habitatului 

şi răspândirea focului la habitatele înconjurătoare -influențând şi alte 

specii- . Cu toate acestea, aceasta presiune ar putea avea, de asemenea, 

efecte pozitive în câmpii, daca incendiul este planificat şi gestionat ca 

factor de reglementare a refacerii habitatului. Aceasta evaluare a fost 

realizata pe baza înregistrării incendiilor neprevăzute şi necontrolate. 

 

 

Tabelul nr.  155 Evaluarea impacturilor cauzate de J01.01 asupra speciei Troglodytes troglodytes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Incendii -J01.01-  

E.1. Specia Pănțăruș -Troglodytes troglodytes-  
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E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Suprapunerea răspândirii pănțărușului -Troglodytes troglodytes- în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zone în care au fost înregistrate 

incendii: galben: presiune de intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Locurile în care incendiile afectează pănțărușul sunt doua: pe marginea 

pădurii Macedonia şi de-a lungul canalului Ghilad - Timiș. Ambele 

zone sunt locuri în care au fost observați indivizi ai acestei specii insa 

doar la marginea pădurii Macedonia exista șanse de reproducere. 

În ambele locuri efectele incendiilor asupra pănțărușului au fost 

evaluate ca scăzute, din cauza unei mici proporții din populația posibil 

afectata, în principal înainte de sezonul de reproducere. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

În ambele locații prezentate în figura 3, intensitatea acestui impact este 

cauzata de presiunile actuale asupra speciei a fost evaluata ca fiind 

scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii - 

 

 

Tabelul nr.  156 Evaluarea impacturilor cauzate de A04.01.02asupra speciei Anthis campestris 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Pășunat intensiv oi -A04.01.02-  

E.1. Specia Fasa de camp -Anthis campestris-  

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

 

Suprapunerea repartizării fâsei de camp -Anthis campestris- - în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zonele în care a fost înregistrată 

pășunare intensiva a oilor: roșu: presiune de intensitate medie; galben: 
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asupra speciei 

[geometrie] 

presiune de intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Pășunatul intensiv al oilor a fost înregistrat ca efect negativ pentru fasa 

de camp într-o zona inundabila a râului Timiș şi de asemenea în locul 

în care exista teritoriu de cuibărire a fâsei de camp aproape de 

marginea pădurii Macedonia. 

Intensitatea efectelor pășunatului intensiv al oilor în zona inundabila a 

Timişului a fost evaluata ca medie, deoarece teritoriul de cuibărire şi 

locul de cuibărire, unde perechi de păsări au fost observate 

împerechindu-se şi construind cuiburi, se aflau în mijlocul pășunilor 

intens pășunate. Exista o mare probabilitate de distrugere a cuibului, 

daca acesta fost construit. Chiar daca cuibărirea începe din nou în 

zonele intens pășunate oriunde în zona protejata speciala exista doar o 

mica șansă ca acesta sa nu fie distrus. Într-un al doilea teritoriu, efectul 

a fost evaluat ca scăzut, deoarece locul de cuibărire nu a fost descoperit 

şi exista șanse mari ca acesta sa nu fie în cadrul micro locației pășunate 

intensiv. 

A fost evaluat un efect de intensitate medie în zona inundabila a 

Timişului pe un bazin al unei parti a populației care este afectata: 1 din 

3-4 perechi -25-33% din toată populația- . 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

Pe o lunca a râului Timiș, intensitatea acestui impact care este cauzata 

de presiunile actuale asupra speciei a fost evaluata ca medie -M- . în 

alte șapte locații a fost evaluata ca scăzută -L- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Pășunatul intensiv al bovinelor a fost cea mai vizibila presiune care a 

fost observata în timpul acestei cercetări. Turme mari şi concentrate de 

ovine -2.300-2.500, după estimarea noastră după nașterea mieilor- au 

pășunat în decembrie, precum şi intre aprilie şi iunie pe întreaga 

secțiune a râului Timiș, care se întinde în aria protejata speciala, 
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întrucât zona inundabila era uscata. Au pășunat de asemenea şi oi pe 

pantele terasamentelor, pe pajiști şi terenuri agricole parțial 

negestionate în întreaga zona, unde hrana pentru ele este disponibila. 

Nu doar oi au fost observate pășunând, desi acest animal domestic este 

mult mai numeros în turme de pășunat. Indivizi din alte specii de 

animale şi de obicei o parte din turmele de pășunat: asini, cai, vite şi 

capre. Fiecare turma de pășunat era păzită de pastori -desi unele turme 

individuale erau lăsate în timpul zilei fara supraveghere, daca pășunatul 

avea loc în zone greu accesibile, de exemplu înconjurate sau 

înconjurate parțial de corpuri de apa.  

În fiecare caz, turmele erau urmate de câinii pastorilor, de obicei 2-6 pe 

turma. în principal, erau folosite doua tipuri de câini: câini mici tip 

„puli“ -înălțime maxima: 50 cm- şi câini mari tip ciobănesc unguresc 

Kuvasz / ciobănesc romanesc de Bucovina -înălțime maxima: 90 cm- . 

Câinii erau în majoritatea cazurilor aproape de oameni în timpul 

perioadei de studiu, dar erau văzuți şi hoinărind destul de departe de 

turme. în unul din cazuri șase câini de paza „mari“ au fost observați 

foarte departe de turma, hoinărind în preajma pajiștilor în zona de 

inundație a râului Timiș. 

Deplasările turmelor sunt relativ scurte şi concentrate în jurul fermelor 

-una în aria protejata speciala, cinci chiar la marginea ariei protejate 

speciale- sau în jurul adăpostului mobil al pastorilor -un tip de rulota 

închisă pentru locuire în afara caselor- .  Oile își petrec nopțile în ferme 

sau în limitele țarcurilor mobile.  

Cea mai importanta presiune directa pentru păsări care este o 

consecință a pășunatului intensiv al oilor este: 

Distrugerea sau schimbările în detaliile şi caracteristicile vegetației 

ierboase; 

Deteriorările cauzate de utilizarea tufărișului ca adăpost în zilele 

fierbinți sau ploioase, precum şi penetrarea în tufărișul dens pentru 

aceste scopuri;   

Crescătorii perturbatori, întreruperea procesului de reproducere sau 
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distrugerea cuiburilor, ouălelor şi puișorilor. 

 

 

Tabelul nr.  157 Evaluarea impacturilor cauzate de B02.02 asupra speciei Lanius collurio 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Defrișarea pădurilor -B02.02-  

E.1. Specia Sfranciocul roșiatic Lanius collurio A338 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Suprapunerea răspândirii sfranciocului roșiatic -Lanius collurio- în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zone în care au fost înregistrate 

defrișări ale pădurilor: galben: presiune de intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Efectele defrișării asupra populației de Sfrancioc roșiatic au fost 

evaluate pentru ambele zone defrișate din Pădurea Macedonia. Ambele 

locuri reprezintă teritorii stabilite ale acestei specii. 

În ambele locuri intensitatea impactului defrișărilor asupra acestei 

specii a fost evaluata ca scăzută. Motivul acestei evaluări este numărul 

mic de teritorii care exista în zonele defrișate -3-4 din 120-150 care 

este numărul total estimat pentru aria protejata speciala- şi faptul ca 

sfranciocul roșiatic este deja adaptat acestei amenințări. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

În ambele locații prezentate în figura 5, intensitatea acestui impact este 

cauzata de presiunile actuale asupra speciei a fost evaluata ca fiind 

scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

E.6. Detalii - 
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Tabelul nr.  158 Evaluarea impacturilor cauzate de F03.01 asupra speciei Egretta alba 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Vânătoare -F03.01-  

E.1. Specia Egreta mare -Egretta alba- A027 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Suprapunerea răspândirii egretei mari -Egretta alba- în ROSPA0095 

Pădurea Macedonia cu zonele în care a fost înregistrată vânătoarea: 

roșu: presiune de intensitate medie; galben: presiune de intensitate 

scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Vânatul are un impact asupra egretei mari în zona inundabila a râului 

Timiș şi de-a lungul canalului Ghilad-Timiş, unde au fost observați 

indivizi din specia egreta mare care iernau. 

Intensitatea efectului vânatului asupra Egretei mari a fost evaluat ca 

fiind mediu din următoarele motive: 

Iazurile şi malurile râului, în zona de inundație a Timişului, precum şi 

canalul sunt singurele locuri unde egreta mare este observata în timpul 

iernării - nu exista în mod evident, un astfel de loc pentru iernare în 

condiții de siguranță şi bogat în hrana pentru aceasta specie. 

Acestea zone sunt singurele locuri vizitate de vânătorii de păsări de apa 

-observate în luna decembrie-  

În timpul tragerii, toții indivizii de Egreta mare care se aflau la o 

distanta aproximativa de 500 m de locul tragerii sunt deranjați şi se 

deplasează în căutarea unui loc liniștit 

În ciuda vânatului intensiv, egreta mare nu a fost observata părăsind 

aria protejata speciala.  

Nu existe dovezi cu privire la faptul ca, în timpul cercetării, vreo 

Egreta mare a fost împușcată sau rănită.  

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

În toate locațiile prezentate în figura 6, intensitatea acestui impact a 

fost evaluata ca medie -M- . 
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cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Vânatul intensiv -in principal rate- a fost înregistrat pe toată durata 

celor doua zile petrecute pe teren în decembrie 2014. Activitățile 

vânătorești care au fost înregistrate sunt următoarele: 

Deplasarea grupelor de vânători cu arme -5-7 persoane- în ambele 

direcții -amonte şi aval- de-a lungul terasamentului de protecție 

împotriva inundațiilor pe malul drept, din satul Rudna pana la podul 

Cebza. 

Împușcături multiple în locuri în care ratele care iernau erau 

concentrate -provocând de asemenea, perturbări şi deplasări mai lungi 

sau mai scurte ale altor păsări prezente în acel moment în acele locații, 

dar, de asemenea şi în locuri mai îndepărtate- . Împușcăturile erau 

direcționate întotdeauna spre apa - majoritatea gloanțelor ajungând în 

apa. 

Utilizarea câinilor pentru asistenta în timpul vânătorii. 

Efectele negative de tulburare a acestei specii sunt reflectate în 

schimbările din ritmul zilnic, deplasările şi modificările în capacitatea 

de hrănire şi dobândirea de energie suficienta pentru a supraviețui -mai 

ales în timpul vânării de iarna- . Necesitățile de ordin energetic cresc 

după deplasările frecvente.  

 

 

 

 

Tabelul nr.  159 Evaluarea impacturilor cauzate de A03.1 asupra speciei Ciconia ciconia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Utilizarea biocidelor, hormonilor şi substanțelor chimice -A.07-  

E.1. Specia A031 Ciconia ciconia Barza alba 
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E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

  

Suprapunerea răspândirii berzei albe -Ciconia ciconia- în ROSPA0095 

Pădurea Macedonia cu zone în care au fost înregistrate utilizări ale 

biocidelor, hormonilor şi substanțelor chimice: galben: presiune de 

intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Locurile în care impactul produs de utilizarea pesticidelor a fost 

evidențiat sunt parcelele agricole din zona centrala şi sudica a ariei. 

Impactul a fost evaluat ca fiind scăzut în toate locațiile, având în vedere 

ca acele locații erau doar rareori vizitate de barza alba, ale carei teritorii 

principale de hrănire se afla în aria de inundare a râului Timiș.  

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

În toate locațiile prezentate în figura 7, intensitatea acestui impact a 

fost evaluata ca scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii Următoarele tipuri de presiuni imediate au fost înregistrate în timpul 

aplicării pesticidelor în zona de studiu: 

1. Distrugerea imediata a cuiburilor de păsări cuibărite în câmpii; 

2. Scăderea diversității şi abundentei prăzii pentru prădătorii ce se 

hrăneau în câmpiile pulverizate; 

3. Lăsarea sticlelor goale de pesticide pe pământ în zona de 

studiu. 
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Tabelul nr.  160 Evaluarea impacturilor cauzate de A03.1 asupra speciei Lanius collurio 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala Utilizarea biocidelor, hormonilor şi substanțelor chimice -A.07-  

E.1. Specia A338 Lanius collurio Sfranciocul roșiatic 

E.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[geometrie] 

 

Suprapunerea răspândirii sfranciocului roșiatic -Lanius collurio- în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zone în care au fost înregistrate 

utilizări ale produselor biocide, hormonilor şi substanțelor chimice: 

galben: presiune de intensitate scăzută 

E.3. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

[descriere] 

Trei din patru locații din aria protejata speciala, pe care s-a înregistrat 

utilizarea pesticidelor, fac parte din arealul local al Sfranciocului 

roșiatic. Aceste teritorii, habitatele din cadrul acestora şi păsările care 

le ocupa, fac obiectul acestei presiuni, în special ca urmare a pierderii 

hranei sau a hranei potențiale ca urmare a utilizării pesticidelor -

insecticidelor- . 

Intensitatea efectelor acestei presiuni actuale este evaluata ca joasa. 

Exista doua motive pentru acest lucru. Numai un procent mic din 

populația locala de Sfrancioc roșiatic are teritoriul de reproducere în 

aceste locuri -maximum 8 din 120-150, care reprezintă populația 

totala- . Aceste locuri sunt în principal în întregime terenuri agricole şi 

nu sunt optime pentru reproducerea şi vânarea de către Sfranciocul 

roșiatic. 

E.4. Intensitatea 

localizata a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile actuale 

asupra speciei 

În toate locațiile prezentate în figura 8, intensitatea acestui impact a 

fost evaluata ca scăzută -S- . 

E.5. Confidențialitate Informații publice. 

È.6. Detalii - 
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Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de mamifere 

 

Tabelul nr.  161 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.02 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala D01.02 drumuri, autostrăzi 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

De-a lungul drumurilor naționale 

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Reprezintă un deranj sonor şi luminos, totodată este un factor de 

schimbare/degradare a habitatelor naturale 

 

 

Tabelul nr.  162 Evaluarea impacturilor cauzate de G05.11 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala G05.11 moartea sau rănirea prin coliziune 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

De-a lungul drumurilor naționale 

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Datorita intensității circulației din timpul verii acest aspect trebuie luat 

în considerare. 

 

 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

417 

Tabelul nr.  163 Evaluarea impacturilor cauzate de H06.01.02 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala H06.01.02 poluarea fonica cauzata de o sursa difuza sau permanenta 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

De-a lungul drumurilor naționale  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate scăzută 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Datorita intensității circulației din timpul verii precum şi a tuturor 

activităților umane realizate în zona acest aspect trebuie luat în 

considerare. 

 

 

Tabelul nr.  164 Evaluarea impacturilor cauzate de H06.01.01 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala H06.01.01 poluarea fonica cauzata de o sursa neregulata 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

De-a lungul drumurilor naționale  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate scăzută 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Datorita intensității circulației din timpul verii precum şi a tuturor 

activităților umane realizate în zona acest aspect trebuie luat în 

considerare. 
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Tabelul nr.  165 Evaluarea impacturilor cauzate de H06.02 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala H06.02 poluare luminoasa 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

De-a lungul drumurilor naționale 

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate scăzută 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Specia e atrasa de lumini, astfel se expune la pericole antropice şi 

prădare. 

 

 

Tabelul nr.  166 Evaluarea impacturilor cauzate de B07 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala B07 alte activități silvice: scăderea procentului pădurilor mature în 

favoarea categoriilor de vârstă mai tinere 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de pădure -Sag şi Macedonia-  

-În văile curauri, care reprezintă rute de zbor şi orientare  pentru 

specie -Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Specia își procura hrana majoritar în păduri mature.  
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Tabelul nr.  167 Evaluarea impacturilor cauzate de B02.02 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala B02.02 Defrișări 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de pădure -Sag & Macedonia-  

-În văile cu râuri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru 

specie -Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Specia își procura hrana majoritar în păduri mature.  

 

 

Tabelul nr.  168 Evaluarea impacturilor cauzate de B02 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala B02 Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de păduri  -Sag şi Macedonia-  

-În văile cu râuri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru 

specie -Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Specia își procura hrana majoritar în păduri mature.  

 

 

Tabelul nr.  169 Evaluarea impacturilor cauzate de B03 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 
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A.1. Presiune actuala B03 Exploatare forestiera fără replantare sau refacere naturala 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de păduri  -Șag și Macedonia-  

-În văile cu râuri, care reprezintă rute de şi ghidaj pentru specie -

Lunca Timișului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate medie 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Specia își procura hrana majoritar în păduri mature.  

 

 

Tabelul nr.  170 Evaluarea impacturilor cauzate de H01.05 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala H01.05 Poluarea difuza a apelor de suprafață, cauzata de activități 

agricole şi forestiere 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de păduri -Sag şi Macedonia-  

-În văile cu râuri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru 

specie -Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate ridicata  

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Alterarea calității apelor de suprafață poate avea diferite efecte asupra 

speciei: se pierd locuri de adăpat şi habitate de hrănire   

 

 

Tabelul nr.  171 Evaluarea impacturilor cauzate de H06.01.01 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala H06.01.01 poluarea fonica cauzata de o sursa neregulata 
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E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

-În zonele acoperite de păduri -Sag şi Macedonia-  

-În văile cu râuri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru 

specie -Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate scăzută 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Poluarea fonica a tuturor activităților de extragere a lemnului poate 

avea efecte şi asupra liliecilor.   

 

 

Tabelul nr.  172 Evaluarea impacturilor cauzate de J02.05 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala J02.05 Modificarea funcțiilor hidrografice 

J02.05.05 hidrocentrale mici 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

În văile curauri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru specie 

-Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate ridicata 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Construcția microhidrocentralelor distruge habitate de hrănire pe 

porțiuni lungi de vai şi afectează rute de zbor   

 

 

Tabelul nr.  173 Evaluarea impacturilor cauzate de J02.06.06 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala J02.06.06 Captarea apelor de suprafață pentru hidrocentrale -Lucrări 

hidrotehnice cu distrugerea albiilor şi disturbarea regimului hidric-  
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E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

În văile curauri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru specie 

-Lunca Timişului, cursul râului Poganis la Uliuc-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate ridicata 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Albiile distruse şi lăsate fara apa au efecte negeative asupra întregii 

faune. 

 

 

Tabelul nr.  174 Evaluarea impacturilor cauzate de J03.01 asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuala J03.01 Reducerea sau pierderea trăsăturilor specifice habitatelor 

E.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.25. 

E.2. Localizarea presiunii 

actuale [descriere] 

În văile cu râuri, care reprezintă rute de zbor şi orientare pentru specie 

-Lunca Timişului-  

E.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

presiuni de intensitate ridicata 

E.4 Confidențialitate  Informații publice 

E.5 Detalii Defrișările şi albiile distruse reprezintă habitate degradate pentru 

specie. 

 

2.5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor   

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de plante 

 

Tabelul nr.  175 Evaluarea impacturilor cauzate de K01.02 asupra speciei Marsilea quadrifolia 

Cod Parametru Descriere 
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E.1 Ameninţare viitoare K01.02 Colmatare 

F.1 Specia Marsilea quadrifolia L. 

Cod EUNIS: 1428 

F.2 Localizarea 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare 

asupra speciei  

[geometrie] 

 

Harta amenințărilor viitoare se reagaseste în Anexa 2.24. 

F.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare 

asupra speciei 

[descriere] 

Fenomenul de colmatare a bălţilor poate afecta, în timp, unele bălţi cu 

nivel ridicat de eutrofizare, prin acumularea de depuneri organice, 

scăderea nivelului apei, dezvoltarea accentuată a plantelor submerse şi 

emerse. Cele câteva bălţi unde colmatarea poate reprezenta o 

ameninţare sunt situate la Cruceni, Crai Nou, Giera şi Ghilad, aici în 

prezent fiind vizibile presiuni naturale asupra populaţiilor de Marsilea 

quadrifolia: eutrofizare, prezenţa unor specii vegetale native 

problematice. 

F.4 Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare 

asupra speciei 

 Scăzută -S-  

F.5 Confidenţialitate  Informaţii publice 

F.6 Detalii Procesul de colmatare a bălţilor este un fenomen de amploare redusă 

atât în ceea ce priveşte numărul bălţilor cât şi suprafaţa acestora. 

Populaţiile de Marsilea quadrifolia nu vor fi afectate la nivelul sitului 

pe termen mediu şi lung. 

 

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de nevertebrate 
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Tabelul nr.  176 Evaluarea impacturilor cauzate de B01.01.02 şi B02.02 asupra speciei 

Dioszeghyana schmidtii 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Amenințare viitoare B01.01.02 Replantarea pădurii -arbori nenativi-  

F.1 Specia Dioszeghyana schmidtii 4032 

F.2 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.24. 

F.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Impactul potențial cauzat de replantarea pădurii cu arbori nenativi 

este localizat în pădurea Lighed, unde au fost observați arbori 

nenativi dispuși izolat -castan, nuc american- şi o parcela plantata 

cu pin -45°37’35.8”N, 21°12’9.7” E- . Situația exacta a localizării 

zonelor cu arbori nenativi se găsește în amenajament -descrierea 

parcelara- , care nu a fost disponibil în etapa de inventariere decât 

sub forma hârtii arboretelor. în aceste hărți speciile nenative de 

arbori sunt menționate numai ca specii printre esențele care au o 

pondere neansemnata în compoziția tel. 

F.4 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Pădurea Lighed 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

F.5 Confidențialitate   Informații publice 

F.6 Detalii Replantarea pădurii cu arbori nenativi poate reprezenta o 

amenințare viitoare numai în situația în care se extinde suprafața 

ocupata de speciile nenative, iar replantarea afectează în principal 

parcelele forestiere care reprezintă habitat real şi potențial pentru 

specia Dioszeghyana schmidtii. 

E.1 Amenințare viitoare B02.02 Curățarea pădurii 

F.1 Specia Dioszeghyan schmidtii 4032 

F.2 Localizarea impactului Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.24. 
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Cod Parametru Descriere 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

F.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Impactul potențial cauzat de curățarea pădurii este localizat în 

pădurile Giroc, Lighed, Bacova şi Cheveres, unde au fost 

observata curățarea arbuștilor de pe marginile drumurilor 

forestiere şi de pe marginile externe ale pădurii. 

F.4 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Pădurea Giroc 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Lighed 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Bacova 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pădurea Cheveres 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

F.5 Confidențialitate   Informații publice 

F.6 Detalii Curățarea arbuștilor de pe marginile interne şi externe ale 

pădurilor poate reprezenta o amenințare viitoare numai în situația 

în care este o practica frecventa şi afectează o suprafață mare a 

habitatului forestier. 

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de amfibieni 

 

Tabelul nr.  177 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.02 asupra speciei Bombina bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările Drumuri, autostrăzi -D01.02-  
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viitoare 

F.1. Specia 1188 Bombina bombina 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Drumurile ce urmează a se realiza în zona sitului Natura 2000 ROSCI0109 

Lunca Timişului 

F.3. Localizarea 

impactului 

cauzat de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[descriere] 

În conformitate cu Master Planul General de Transport al României, 

Drumul Expres ce urmează a face legătura dintre Lugoj şi Craiova este 

situat în apropierea Municipiului Lugoj, la o distanţa minima de 4,5 km faţa 

de limita sitului ROSCI0109 Lunca Timişului şi la o distanţa minima de 484 

de metri faţa de râul Timiș -amonte de limita sitului- . 

Drumul Eurotrans ce urmează a face legătura dintre Timișoara şi Moraviţa 

va intersecta transversal situl, în apropiere de localitatea Sag. Acest drum 

intersectează aria protejata pe o distanţa de circa 337 de metri, urmând a 

traversa râul Timiș. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Prezenţa speciei nu a fost încă confirmata pe aceasta zona însa nu poate fi 

exclusa. Impactul se manifesta prin pierderea şi alterarea habitatelor speciei 

precum şi întreruperea conectivității 
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Tabelul nr.  178 Evaluarea impacturilor cauzate de J02.05 şi J02.06 asupra speciei Bombina 

bombina 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Captări de apa de suprafaţa -J02.06-  

F.1. Specia 1188 Bombina bombina 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Localizarea staţiilor de tratare a apei ce urmează a fi realizate în zona 

sitului ROSCI0109 Lunca Timişului 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Conform Planului de Management Bazinal al Bazinului Hidrografic 

Banat -ciclul II, 2016-2021- , în interiorul sau vecinătatea sitului 

ROSCI0109 Lunca Timişului pot fi realizate lucrări ce au ca scop 

asigurarea necesarului de apa pentru populaţie. Din prevederile incluse în 

Programul Operaţional Infrastructura Mare, reiese ca un număr de 13 

localități din interiorul Bazinului hidrografic al râului Timiș, din zona 

sitului ROSCI0109, vor beneficia de apa potabila curenta prin intermediul 

unor staţii de tratare a apei în scop potabil: Belinţ, Bucovăț, Buziaș, 

Ciacova, Gavojdia, Giulvăz, Liebling, Sacoșu Turcesc, Sag, Știucă, 

Tormac, Victor Vlad Delamaria şi Voiteg  

Captările de apa realizate în scopul utilizării de către populaţie, în 

localitățile vizate de aceste intervenţii, nu pot avea un impact semnificativ 

asupra populaţiilor de pesti din râul Timiș în mod individual, datorita 

numărului relativ redus de locuitori pentru care este necesara racordarea 

la apa potabila curenta. Pentru cele 13 localități ce urmează a avea staţie 

de tratare a apei în scop potabil nu se cunoaște încă daca sursa de apa este 

subterana sau de suprafaţa. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 
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impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Captările de ape de suprafaţa pot modifica debitul râului Timiș şi 

procesele de formare a habitatelor de hrănire şi reproducere pentru 

aceasta specie în zonele din aval -habitate reprezentate de balţi 

permanente sau temporare de mica adâncime, cu vegetaţie acvatica- . 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Modificarea funcţiilor hidrografice, generalități -J02.05-  

F.1. Specia 1188 Bombina bombina 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei [geometrie] 

Lucrările ce presupun modificarea funcțiilor hidrografice nu au putut fi 

localizate spaţial. 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Lucrările ce presupun modificarea funcțiilor hidrografice nu au putut fi 

localizate spaţial. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 
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F.6. Detalii Preluarea de debit din cursul râului Timiș va afecta procesele de formare 

a habitatelor de hrănire şi reproducere pentru aceasta specie în zonele 

din aval -habitate reprezentate de balţi permanente sau temporare de 

mica adâncime, cu vegetaţie acvatica- . 

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de pesti 

 

Tabelul nr.  179 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.02 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Drumuri, autostrăzi -D01.02-  

F.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Drumurile ce urmează a se realiza în zona sitului Natura 2000 ROSCI0109 

Lunca Timişului 

F.3. Localizarea 

impactului 

cauzat de 

amenințările 

viitoare asupra 

În conformitate cu Master Planul General de Transport al României, 

Drumul Expres ce urmează a face legătura dintre Lugoj şi Craiova este 

situat în apropierea Municipiului Lugoj, la o distanţa minima de 4,5 km faţa 

de limita sitului ROSCI0109 Lunca Timişului şi la o distanţa minima de 484 

de metri faţa de râul Timiș -amonte de limita sitului- . 
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speciei 

[descriere] 

Drumul Eurotrans ce urmează a face legătura dintre Timișoara şi Moraviţa 

va intersecta transversal situl, în apropiere de localitatea Sag. Acest drum 

intersectează aria protejata pe o distanţa de circa 337 de metri, urmând a 

traversa râul Timiș. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Lucrările de construcţie a drumului Eurotrans Timișoara – Moraviţa pot 

avea impact atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra speciilor de 

pesti de interes comunitar din cadrul sitului. Formele de impact la care 

speciile de pesti vor fi supuse în timpul construcţiei pot fi reprezentate de: 

alterarea sau chiar pierderea habitatelor importante pentru hrănire sau 

reproducere în timpul construcţiei podului de trecere a râului Timiș, precum 

şi de scurgeri de uleiuri şi alte substanţe sau de perturbarea activității 

normale a peștilor cauzata de zgomot şi vibraţii în timpul perioadei de 

operare. 

 

 

Tabelul nr.  180 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.04 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Cai ferate, cai ferate de mare viteza -D01.04-  

F.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 
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1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Localiarea caii ferate Timișoara – Moraviţa în raport cu situl ROSCI0109 

Lunca Timişului 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Conform Master Planului General de Transport al României, calea ferata 

ce face legătura dintre Timișoara şi Moraviţa şi intersectează situl 

ROSCI0109 Lunca Timişului la nivelul localității Sag -Figura nr.  5-2- va 

face obiectul unor lucrări de reabilitare. Intersecţia se realizează pe o 

lungime de aproximativ 650 de metri. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Lucrările de reabilitare a caii ferate Timișoara – Moraviţa pot avea impact 

atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra speciilor de pesti de 

interes comunitar din cadrul sitului. Formele de impact potenţial asupra 

speciilor de pesti, în perioada construcţiei, pot fi reprezentate de: alterarea 

sau chiar pierderea habitatelor importante pentru hrănire sau reproducere, 

dar şi de perturbarea activității normale a peștilor ca urmare a producerii 

vibraţiilor în timpul perioadei de operare. 
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Tabelul nr.  181 Evaluarea impacturilor cauzate de J02.06 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Captări de apa de suprafaţa -J02.06-  

F.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 

2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

Localizarea staţiilor de tratare a apei ce urmează a fi realizate în zona 

sitului ROSCI0109 Lunca Timişului 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Conform Planului de Management Bazinal al Bazinului Hidrografic 

Banat -ciclul II, 2016-2021- , în interiorul sau vecinătatea sitului 

ROSCI0109 Lunca Timişului pot fi realizate lucrări ce au ca scop 

asigurarea necesarului de apa pentru populaţie. Din prevederile incluse în 

Programul Operaţional Infrastructura Mare, reiese ca un număr de 13 

localități din interiorul Bazinului hidrografic al râului Timiș, din zona 

sitului ROSCI0109, vor beneficia de apa potabila curenta prin intermediul 

unor staţii de tratare a apei în scop potabil: Belinţ, Bucovăț, Buziaș, 

Ciacova, Gavojdia, Giulvăz, Liebling, Sacoșu Turcesc, Sag, Știucă, 

Tormac, Victor Vlad Delamaria şi Voiteg  

Captările de apa realizate în scopul utilizării de către populaţie, în 

localitățile vizate de aceste intervenţii, nu pot avea un impact semnificativ 
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asupra populaţiilor de pesti din râul Timiș în mod individual, datorita 

numărului relativ redus de locuitori pentru care este necesara racordarea 

la apa potabila curenta. Pentru cele 13 localități ce urmează a avea staţie 

de tratare a apei în scop potabil nu se cunoaște încă daca sursa de apa este 

subterana sau de suprafaţa. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Proiectele care vizează aceste lucrări trebuie supuse procedurii de 

evaluare adecvata -EA- deoarece acest tip de proiecte, desi amplasate în 

afara limitelor -pe râul Timiș sau pe afluenţii sai- , pot avea impact asupra 

speciilor de pesti din interiorul sitului prin reducerea debitului râului şi 

alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere. Este de preferat ca 

evaluarea sa se realizeze în mod unitar şi cumulativ pentru a se putea 

preconiza cât mai precis impactul asupra speciilor de pesti 

 

 

Tabelul nr.  182 Evaluarea impacturilor cauzate de J02.05 asupra speciilor de pesti 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Modificarea funcţiilor hidrografice, generalități -J02.05-  

F.1. Specia 1130 Aspius aspius 

1124 Gobio albipinnatus 

1134 Rhodeus sericeus amăruș 

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata 

1149 Cobitis taenia 
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2511 Gobio kessleri 

1122 Gobio uranoscopus 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei [geometrie] 

Lucrările ce presupun modificarea funcțiilor hidrografice nu au putut fi 

localizate spaţial. 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Lucrările ce presupun modificarea funcțiilor hidrografice nu au putut fi 

localizate spaţial. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

Intensitatea acestei amenințări a fost evaluata ca fiind medie -M- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Banat, 

implementarea masurilor de protecţie a populaţiei împotriva inundaţiilor 

reprezintă o prioritate. Astfel ca, desi nu sunt menţionate proiecte 

individuale, prioritare în implementare vor fi proiectele ce vizează astfel 

de lucrări. Recent, pe râul Timiș au fost realizate deja o serie de lucrări 

cu scopul de a diminua efectele negative ale inundaţiilor asupra 

populaţiei în cadrul proiectului „Consolidarea şi reprofilarea râului 

Timiș pe sectorul Lugoj – frontiera Serbia, Judeţul Timiș”.  

De asemenea, alături de proiectele ce vizează implementarea masurilor 

de protecţie a populaţiei împotriva inundaţiei, pentru Bazinul 

Hidrografic Banat, sunt menţionate ca viitoare proiecte potenţiale şi 

proiectele de infrastructura ce au ca scop asigurarea necesarului de apa 
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pentru populaţie, producerea de energie regenerabila, asigurarea 

condiţiilor de navigaţie etc.  

 

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de păsări 

 

Tabelul nr.  183 Evaluarea impacturilor cauzate de D01.02 asupra speciei Ciconia ciconia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințările 

viitoare 

Abandonarea sistemelor pastorale, absenta pășunilor -A04.03-  

F.1. Specia A031 Ciconia ciconia Barza alba 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei [geometrie] 

I 

Suprapunerea răspândirii berzei albe -Ciconia ciconia- în ROSPA0095 

Pădurea Macedonia cu zone în care abandonarea sistemelor pastorale 

şi absenta pășunilor a fost identificata ca o amenințare viitoare. Roșu: 

presiune viitoare de intensitate medie. 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Zonele în care se anticipează abandonarea păstoritului se suprapun 

semnificativ cu zone vizitate frecvent de Barza alba pentru hrănire. 

Întrucât Barza alba nu este înrudită din punct de vedere trofic cu 

bovinele şi întrucât se hrănește cu insecte perturbate de bovinele în 

mișcare, se evaluează ca dezvoltarea excesiva a pășunilor cu iarba scurta 

va avea un efect mediu asupra populației locale de barza alba. Un motiv 

suplimentar al acestei evaluări este faptul ca berzele albe din zona de 

studiu aproape ca nu au fost înregistrate hrănindu-se în alte zone decât 

zona inundabila, care s-a dovedit a fi un loc local important pentru 

hrănire. Daca acesta va deveni inadecvat, populația locala va fi forțată 

sa zboare mai departe pentru a găsi locuri bune de hrănire. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

În toate locațiile prezentate în figura 9, intensitatea acestei presiuni a 

fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 
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de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Pășunatul actual intensiv al oilor poate avea, în mod potențial, o 

influenta negativa asupra calității pășunilor supuse pășunatului. Chiar şi 

în prezent, pășunile din zona inundabila -cele mai spațioase din întreaga 

zona de studiu- sunt disponibile numai în anii în care inundațiile lipsesc 

-precum în 2015- . în anii cu inundații excesive, numai pantele 

terasamentului de protecție împotriva inundațiilor sunt disponibile, dar 

doar parțial, întrucât, în situațiile de urgenta cauzate de apărarea 

împotriva inundațiilor, pășunatul în aceste zone este sau poate fi interzis 

din cauza întreținerii stabilității acestor structuri. în asemenea cazuri şi 

perioade, numai pajiștile din afara zonei inundabile pot fi folosite pentru 

pășunat, acestea fiind zone mult mai mici şi inadecvate pentru numărul 

de animale înregistrat în timpul acestei cercetări. Piața cărnii de oaie 

poate fi instabila, ceea ce poate conduce la abandonarea a cel putin 

câtorva pășuni utilizate în prezent. Daca acest scenariu va deveni 

realitate, succesiunea plantelor pe zonele pășunate anterior se va 

accelera, ceea ce poate conduce la dezvoltarea excesiva potențială a 

locurilor pășunate anterior şi poate avea o influenta negativa asupra 

speciilor de păsări care folosesc pășunile actuale ca parte a habitatelor 

lor. Un alt motiv al estimării în legătură cu acest factor este numărul în 

scădere al locuitorilor din satele învecinate şi procentul ridicat de 

persoane implicate în activități non-agricole. Motivul socio-economic, 

financiar şi cultural mai larg este decisiv în dezvoltarea finala şi 

exprimarea potențială a acestei amenințări în viitor.  

 

Tabelul nr.  184 Evaluarea impacturilor cauzate de A04.03 asupra speciei Lanius minor 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Amenințare viitoare Abandonarea sistemelor pastorale, absenta pășunilor -A04.03-  
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F.1. Specia Sfranciocul mic -Lanius minor- . 

F.2. Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

amenințările 

viitoare asupra 

speciei [geometrie] 

I 

Suprapunerea răspândirii sfranciocului mic -Laius minor- în 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia cu zone în care abandonarea 

sistemelor pastorale şi absenta pășunilor a fost identificata ca fiind o 

amenințare viitoare. Galben: presiune de intensitate scăzută 

F.3. Localizarea 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Daca pășunatul va scădea sau va lipsi în viitor, zonele adecvate folosite 

de Sfranciocul mic pentru căutarea hranei şi vânat vor fi mai puține sau 

calitatea acestor locuri va scădea ca urmare a dezvoltării excesive. 

Sfranciocul mic evita sa se hrănească în zone agricole mari, precum şi 

pășunile cu iarba înaltă. Cu toate acestea, aceasta specie prefera evident 

un habitat agricol mozaic în cadrul ariei protejate speciale decât doar 

pășuni -probabil din cauza apropierii de copacii buni pentru 

reproducere- , așadar, chiar daca aceasta amenințare va avea loc, s-a 

evaluat ca va avea un efect scăzut asupra populației locale a acestei 

specii.  

ensibilitatea datelor: informații publice. 

F.4. Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de amenințările 

viitoare asupra 

speciei 

În toate locațiile prezentate în figura 10, intensitatea acestei presiuni a 

fost evaluata ca fiind scăzută -S- . 

F.5. Confidențialitate Informații publice. 

F.6. Detalii Pășunatul actual intensiv al oilor poate avea, în mod potențial, o 

influenta negativa asupra calității pășunilor supuse pășunatului. Chiar 

şi în prezent, pășunile din zona inundabila -cele mai spațioase din 

întreaga zona de studiu- sunt disponibile numai în anii în care 

inundațiile lipsesc -precum în 2015- . în anii cu inundații excesive, 

numai pantele terasamentului de protecție împotriva inundațiilor sunt 

disponibile, dar doar parțial, întrucât, în situațiile de urgenta cauzate de 
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apărarea împotriva inundațiilor, pășunatul în aceste zone este sau poate 

fi interzis din cauza întreținerii stabilității acestor structuri. în asemenea 

cazuri şi perioade, numai pajiștile din afara zonei inundabile pot fi 

folosite pentru pășunat, acestea fiind zone mult mai mici şi inadecvate 

pentru numărul de animale înregistrat în timpul acestei cercetări. Piața 

cărnii de oaie poate fi instabila, ceea ce poate conduce la abandonarea a 

cel putin câtorva pășuni utilizate în prezent. Daca acest scenariu va 

deveni realitate, succesiunea plantelor pe zonele pășunate anterior se va 

accelera, ceea ce poate conduce la dezvoltarea excesiva potențială a 

locurilor pășunate anterior şi poate avea o influenta negativa asupra 

speciilor de păsări care folosesc pășunile actuale ca parte a habitatelor 

lor. Un alt motiv al estimării în legătură cu acest factor este numărul în 

scădere al locuitorilor din satele învecinate şi procentul ridicat de 

persoane implicate în activități non-agricole. Motivul socio-economic, 

financiar şi cultural mai larg este decisiv în dezvoltarea finala şi 

exprimarea potențială a acestei amenințări în viitor.  

 

 

2.5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate 

2.5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate   

 

La analiza activităților cu potențial impact negativ asupra celor 6 habitate tinta cercetate, s-a ținut cont 

de identificarea presiunilor actuale, cu impact la nivelul ariei naturale protejate şi s-au făcut estimări cu 

privire la amenințări viitoare, cu impact potențial la nivelul ariei naturale protejate. Având în vedere ca 

pentru majoritatea presiunilor actuale identificate, nu se întrevăd soluții imediate de eliminare sau de 

reducere a impactului acestora, aceste presiuni au fost considerate ca fiind şi amenințări potențiale 

pentru viitor. 

Pe teritoriul sitului Natura2000 ROSCI0109 „Lunca Timişului”, în cele șase tipuri de habitate tinta 

cercetate -3150, 3160, 3270, 6440, 6510, 92A0- au fost identificate următoarele presiuni actuale asupra 

habitatelor: 

1. Pășunat neintensiv al vacilor – cod A04.02.01  



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

439 

2. Pășunat neintensiv al oilor – cod A04.02.02 

3. Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului – cod A04.03 

4. Extragere de nisip şi pietriș – cod C01.01 

5. Drumuri şi poteci – cod D01 

6. Depozite deșeuri menajere – E03.01 

7. Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate – G01.03.02 

8. Specii invazive non-native -alogene- – cod I01 

9. Specii vegetale native -indigene- problematice – cod I02 

10. Eutrofizare -naturala- – cod K02.03 

 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate se realizează prin 

completarea următoarelor informații referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra 

tipurilor de habitate pentru care a fost declarata aria naturala protejata.  

 

Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

 

Tabelul nr.  185 Evaluarea impacturilor cauzate de pășunatul neintensiv al vacilor asupra 

habitatelor tinta din ROSCI0109 „Lunca Timişului” 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala Pășunat neintensiv al vacilor – cod A04.02.01 

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion 

rubri p.p. şi Bidention p.p. 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 
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G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pășunatul intensiv al vacilor a fost observat pe suprafețe restrânse 

aparținând habitatelor 3270 şi 6440 din localitățile: Crai Nou, 

Giulvăz, Cruceni, Grăniceri, Sag, Bazos. Efectivele de animale 

observate la data monitorizării nu sunt, totuși, numeroase.  

G.5 Intensitatea localizata 

a impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

-Nivel de incidenta – Redus 

-Suprafata din habitat afectata – mica 

-Intensitatea influentei negative - mica 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Presiunea actuala exercitata asupra pajiștilor de către animalele care 

pasc se manifesta prin: tasarea solului, modificarea în timp a 

raportului dintre speciile furajere şi cele nefurajere, nitrofile -Urtica 

dioica, Rumex crispus, Chenopodium album,  Sambucus ebulus, 

Xanthium strumarium, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, 

Carduus acanthoides etc.- , datorita rezistentei scăzute a unor specii -

Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera- la pășunat. 

 

 

 

Tabelul nr.  186 Evaluarea impacturilor cauzate de pășunatul neintensiv al oilor asupra 

habitatelor tinta din ROSCI0109 „Lunca Timişului” 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala A04.02.02 Pășunatul neintensiv al oilor 

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis-  
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G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile actuale 

asupra tipului de habitat 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile actuale 

asupra tipului de habitat 

[descriere] 

Pajiști aparținând localităților: Urseni, Albina, Giulvăz, 

Grăniceri, Cebza, Peciu Nou, Sag, Giroc, Unip, Bazos. 

G.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Pentru habitatul 6440, impactul actual prezintă: nivel de 

incidenta – mediu, suprafață din habitat afectata – medie, 

intensitatea influentei negative – mica. Impactul cauzat de 

presiunea actuala data de pășunatul neintensiv al oilor, pe 

habitatul 6440, are o intensitate: 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pentru habitatul 6510, impactul actual prezintă: nivel de 

incidenta – redus, suprafață din habitat afectata – mica, 

intensitatea influentei negative – medie. Impactul cauzat de 

presiunea actuala data de pășunatul neintensiv al oilor, pe 

habitatul 6510,  prezintă o intensitate: 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii În mod normal, pajiștile aparținând habitatului 6510, cu 

Arrhenatherum elatius,  ar trebui folosite ca şi fânețe, prin doua 

cosiri/an, iar pășunatul sa fie practicat ocazional. Pajiștile 

naturale -atât din habitatul 6510, cat şi din habitatul 6440, cu 

Alopecurus pratensis, Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, 

Poa pratensis, Festuca pratensis- din sit sunt închiriate de către 

proprietari -autoritățile locale- către deținătorii de oi. Încărcătură 

de animale/ha de pajiște ar trebui corelata cu capacitatea 

naturala de suport a acesteia. 
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Tabelul nr.  187 Evaluarea impacturilor cauzate de abandonarea sistemelor pastorale asupra 

habitatelor tinta din ROSCI0109 „Lunca Timişului” 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului 

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis-  

G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pajiști de pe teritoriul sitului, aparținând localităților Giroc, Bazos, 

Unip, Hitias. 

G.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – medie, intensitatea impactului – medie. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului 

de habitat este:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Pe pajiștile abandonate se dezvolta pâlcuri de arbuști -Prunus 

spinosa, Crataegus monogyna, Amorpha fruticosa etc.- , care vor 

tinde sa ocupe întreaga suprafață, în dauna speciilor caracteristice -

Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius, 

Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Sanguisorba officinalis- . 
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Tabelul nr.  188 Evaluarea impacturilor cauzate de extrasul de nisip şi pietriș asupra habitatelor 

tinta din ROSCI0109 „Lunca Timişului” 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala C01.01 – Extragere de nisip şi pietriș 

G.1 Clasificarea tipului 

de habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri 

p.p. şi Bidention p.p. 

G.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Au fost identificate locații ale extragerilor de pietriș şi nisip pentru 

construcții, în dreptul localității Crai Nou. Balastiere funcționează la 

Bazos şi la Dragsina, extragerea nisipului şi pietrișului având loc cu 

utilaje grele chiar din rau. 

G.5 Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – medie. 

intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Extragerea nisipului şi pietrișului a fost constatata ocazional. Totuși, nu 

putem omite faptul ca locuitorii din satele apropiate de sit se folosesc de 

aceste materiale pentru nevoile proprii fara sa tina seama de statutul de 

protecție a zonei. La Bazos şi Dragsina funcționează balastiere 

industriale de nisip şi pietriș. 
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Tabelul nr.  189 Evaluarea impacturilor cauzate de drumuri şi poteci asupra habitatelor tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala D01 – Drumuri şi poteci 

G.1 Clasificarea tipului 

de habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba şi Populus alba 

G.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Drumuri de pământ, de acces către malurile râului, folosite îndeosebi de 

pescari, dar şi de către proprietarii de turme de animale din zona, se 

întind aproape continuu pe ambele maluri ale râului, intre Cruceni şi 

podul de la Hitias. Intre Hitias şi Dragsina, respectiv intre Bazos şi 

Hitias, pe ambele maluri, a fost amenajat drum pietruit de acces pentru 

mașini de tonaj greu, pentru transportul pietrișului/nisipului excavat. 

G.5 Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – mediu, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – medie. 

intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 
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G.7 Detalii Drumurile de acces reprezintă vectori suplimentari de transport pentru 

anumite semințe de plante, îndeosebi alogene. De asemenea, deplasarea 

automobilelor presupune intensificarea tasării terenului, ceea ce poate 

induce schimbări în compoziția fitocenozelor.  

 

 

Tabelul nr.  190 Evaluarea impacturilor cauzate de depozite de deșeuri menajere asupra 

habitatelor tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala E03.01 Depozite deșeuri menajere 

G.1 Clasificarea tipului 

de habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-3270 –Rauri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodium rubri 

p.p. şi Bidention p.p. 

-92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba şi Populus alba 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

-3160 – Lacuri şi iazuri distrofice naturale 

G.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pe teritoriul sitului nu au fost identificate depozite de deșeuri menajere. 

Totuși, în imediata vecinătate a unor așezări umane -localitățile Uliuc, 

Sag, Parta, Crai Nou- , precum şi în locurile intens frecventate de 

pescari -malul bălților, brațe moarte, cursul râului- , incidenta 

depozitarilor necontrolate de deșeuri este mai mare.  
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G.5 Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Deșeurile depozitate necontrolat nu afectează calitatea şi viabilitatea 

habitatelor, dar au un efect negativ asupra peisajului şi pot reprezenta 

surse de insanitatie. 

 

 

 

Tabelul nr.  191 Evaluarea impacturilor cauzate de conducerea în afara drumului a vehiculelor 

motorizate, asupra habitatelor tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala G01.03.02 

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

-6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

-6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis-  

-92A0 – Paduri-galerii de Salix alba şi Populus alba 

G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pajiști aparținând de localitățile: Peciu Nou, Bazos, Albina, Urseni. 
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G.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului 

de habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Conducerea autovehiculelor motorizate în afara drumurilor deja 

existente, datorita unor obstacole apărute în cale -datorita apariției 

unor șanțuri, înnămoliri etc.- , determina creșterea tasării terenului, 

gleizarea solului şi apariția de noi cai de rulare care generează 

modificări ale peisajului şi ale compoziției fitocenozei pajiștilor 

afectate. 

 

 

 

Tabelul nr.  192 Evaluarea impacturilor cauzate de speciile invazive non-native -alogene- asupra 

habitatelor tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala I01 Specii invazive non-native -alogene-  

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

-3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodium 

rubri p.p. şi Bidention p.p. 

-6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

-6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis-  

-92A0 – Paduri-galerii de Salix alba şi Populus alba 
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G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Presiuni actuale exercitate de prezenta speciilor adventive -

invazive, non-native- au fost evidențiate pe întreg teritoriul sitului, 

în buruienișuri de mal, pajiști şi salciiso-plopisuri, pe terenuri 

aparținând de localitățile: Unip, Urseni, Macedonia, Rudna, Crai 

Nou, Gad, Grăniceri, Cruceni, Peciu Nou, Giroc, Sag, Hitias, 

Topolovățu Mic, Ohaba-Forgaci, Coșteiu, Chizatau, Albina, 

Giulvăz, Gad, Cebza, Bazos, Bazosu Nou, Parta, Uliuc, Dragsina, 

Chevereșu Mare, Macedonia. 

G.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – mare, suprafață din 

habitat afectata – medie, intensitatea influentei negative – medie. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului 

de habitat, este de valoare:  

 Medie -M- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, 

în locul respectiv, este semnificativ afectata  

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Au fost identificate un număr de peste 10 specii invazive, non-

native, adventive, dintre care cea mai mare răspândire are Amorpha 

fruticosa, cu populații compacte pe malul râului, la marginea 

salciiso-plopisurilor, printre tufele de Prunus spinosa dezvoltate în 

pajiștile nepasunate. Fiind vorba de specii de talie înaltă, prezenta 

lor atesta neaplicarea cosirilor în fânețe şi lipsa activităților 

pastorale. Dintre alte specii adventive având o prezenta mai 

însemnată amintim: Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, 

Erigeron canadensis, Amaranthus retroflexus, Gleditsia 

triacanthos, Acer negundo, Celtis occidentalis, Parthenocysus 

quinquefolia, Echinocystis lobata. 
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Tabelul nr.  193 Evaluarea impacturilor cauzate de specii vegetale native -indigene- 

problematice asupra habitatelor tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala I02 Specii vegetale native -indigene- problematice 

G.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion 

sau Hydrocharition 

-3160 – Lacuri şi iazuri distrofice naturale 

G.3 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile actuale 

asupra tipului de habitat 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea impactului 

cauzat de presiunile actuale 

asupra tipului de habitat 

[descriere] 

Presiuni actuale cauzate de specii native problematice au fost 

identificate în habitatele acvatice situate pe teritoriul localităților 

Crai Nou, Grăniceri, Giulvăz. 

G.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului 

de habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Specii non-native problematice pot fi: Salix alba, Populus alba -

numai exemplarele care cresc în actuale bazine acvatice unde 

viețuiește Marsilea quadrifolia- , Typha angustifolia. Plantele 

acestor specii, odată cu creșterea în dimensiune, umbresc luciul 

de apa unde se dezvolta Marsilea quadrifolia, determinând 

diminuarea habitatului acestei specii de interes comunitar. 
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Tabelul nr.  194 Evaluarea impacturilor cauzate de eutrofizarea naturala asupra habitatelor 

tinta 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuala K02.03 Eutrofizare -naturala-  

G.1 Clasificarea tipului 

de habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

G.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

-3160 – Lacuri ti iazuri distrofice naturale 

G.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale se regăsește în Anexa 2.26. 

G.4 Localizarea 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Procese accentuate de eutrofizare a habitatelor acvatice s-au observat la 

Macedonia, pe canalul Timişului Mort, respectiv la Crai Nou, Grăniceri, 

Cruceni, pe bălți. 

G.5 Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – medie, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

G.6 Confidențialitate  Publice 

G.7 Detalii Eutrofizarea este favorizata de acumularea de substanțe organice, 

suspensii, dezvoltarea accentuata a unor specii submerse -

Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum etc.- , pe canalul 

Timişului Mort, în unele bălți sau brațe moarte, respectiv a unor specii 

terofite iubitoare de umiditate -Polygonum hydropiper- . 
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2.5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate  

 

Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

 

Amenințările viitoare reprezintă acele activități cu potențial impact negativ asupra stării de conservare 

a speciilor sau habitatelor de interes comunitar, care sunt preconizate sa se deruleze în viitor. 

Având în vedere ca pentru majoritatea presiunilor actuale identificate nu se întrevăd soluții imediate de 

eliminare sau de reducere a impactului acestora, s-a considerat ca presiunile actuale se continua sub 

forma amenințărilor potențiale pentru viitor.  

Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate tinta -3150, 3160, 

3270, 6440, 6510, 92A0- tine cont de următoarea lista de amenințări potențiale pentru viitor, cu 

potențial impact la nivelul ariei naturale protejate, identificate în cursul primelor monitorizări ale 

teritoriului ROSCI0109: 

1. Pășunat neintensiv al vacilor – cod A04.02.01 -conform Nomenclatorului 8.5.16 

„Activități, presiuni actuale şi amenințări viitoare”-  

2. Pășunat neintensiv al oilor – cod A04.02.02 

3. Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului – cod A04.03 

4. Extragere de nisip şi pietriș – cod C01.01 

5. Drumuri şi poteci – cod D01 

6. Depozite deșeuri menajere – E03.01 

7. Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate – G01.03.02 

8. Specii invazive non-native -alogene- – cod I01 

9. Specii vegetale native -indigene- problematice – cod I02 

10. Eutrofizare -naturala- – cod K02.03 

Evaluarea impactului cauzat de amenințările potențiale pentru viitor se realizează prin completarea 

următoarelor informații referitoare la amenințările viitoare, care pot avea efecte negative asupra 

fiecăruia dintre tipurile de habitate pentru care a fost declarata aria naturala protejata.  
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Tabelul nr.  195 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – pășunatul neintensiv al 

vacilor - asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare Pășunat neintensiv al vacilor – cod A04.02.01 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion 

rubri p.p. şi Bidention p.p. 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pășunatul intensiv al vacilor a fost observat pe suprafețe restrânse 

aparținând habitatelor 3270 şi 6440 din localitățile: Crai Nou, Giulvăz, 

Cruceni, Grăniceri, Sag, Bazos. Efectivele de animale observate la 

data monitorizării nu sunt, totuși, numeroase.  

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

-Nivel de incidenta – Redus 

-Suprafata din habitat afectata – mica 

-Intensitatea influentei negative - mica 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Amenințarea potențială pentru viitor asupra pajiștilor exercitata de 

către animalele care pasc se va manifesta prin: tasarea solului, 

modificarea compoziției floristice, modificarea în timp a raportului 

dintre speciile furajere şi cele nefurajere, datorita rezistentei scăzute a 

unor specii -Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera- la pășunat. 

Pășunatul are şi un rol pozitiv, ajutând la menținerea habitatelor 

praticole care, în lipsa activităților pastorale, s-ar împăduri treptat. 
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Tabelul nr.  196 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – pășunatul neintensiv al 

oilor - asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare A04.02.02 Pășunatul neintensiv al oilor 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pajiști aparținând localităților: Urseni, Albina, Giulvăz, Grăniceri, 

Cebza, Peciu Nou, Sag, Giroc, Unip, Bazos. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Pentru habitatul 6440, amenințările potențiale prezintă: nivel de 

incidenta – mediu, suprafață din habitat afectata – medie, intensitatea 

influentei negative – mica. Impactul cauzat de amenințările potențiale 

pentru viitor date de pășunatul neintensiv al oilor, pe habitatul 6440, 

are o intensitate: 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

Pentru habitatul 6510,amenințările potențiale prezintă: nivel de 

incidenta – redus, suprafață din habitat afectata – mica, intensitatea 

influentei negative – medie. Impactul cauzat de amenințările 

potențiale pentru viitor date de pășunatul neintensiv al oilor, pe 

habitatul 6510,  prezintă o intensitate: 

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 
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H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii În mod normal, pajiștile aparținând habitatului 6510 ar trebui folosite 

ca şi fânețe, prin doua cosiri/an, iar pășunatul sa fie practicat 

ocazional. Pajiștile naturale din sit sunt închiriate de către proprietari -

autoritățile locale- către deținătorii de oi. Încărcătură de animale/ha de 

pajiște ar trebui corelata cu capacitatea naturala de suport a acesteia. 

 

 

Tabelul nr.  197 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – abandonarea sistemelor 

pastorale - asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pajiști de pe teritoriul sitului, aparținând localităților Giroc, Bazos, 

Unip, Hitias. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Amenințările potențiale pentru viitor prezintă: nivel de incidenta – 

redus, suprafață din habitat afectata – medie, intensitatea impactului – 

medie. Intensitatea impactului cauzat de amenințările potențiale asupra 

tipului de habitat este:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

455 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Pe pajiștile abandonate se dezvolta pâlcuri de arbuști -Prunus spinosa, 

Amorpha fruticosa- , care vor tinde sa ocupe întreaga suprafață, în 

dauna speciilor caracteristice -Alopecurus pratensis, Festuca 

pratensis, Arrhenatherum elatius- . Habitatele de pajiști vor fi 

împădurite treptat, în lipsa pășunatului de către animale. 

 

 

Tabelul nr.  198 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – extrasul de nisip şi 

pietriș – asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare C01.01 – Extragere de nisip şi pietriș 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri 

p.p. şi Bidention p.p. 

H.3 Localizarea 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Au fost identificate locații ale extragerilor de pietriș şi nisip pentru 

construcții, în dreptul localității Crai Nou. Balastiere funcționează la 

Bazos şi la Dragsina, extragerea nisipului şi pietrișului având loc cu 

utilaje grele chiar din rau. 
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H.5 Intensitatea localizata 

a impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Amenințările potențiale pentru viitor prezintă: nivel de incidenta – 

redus, suprafață din habitat afectata – mica, intensitatea influentei 

negative – medie. intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale 

asupra tipului de habitat, este de valoare:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Extragerea nisipului şi pietrișului a fost constatata ocazional. Totuși, nu 

putem omite faptul ca locuitorii din satele apropiate de sit se folosesc 

de aceste materiale pentru nevoile proprii fara sa tina seama de statutul 

de protecție a zonei. La Bazos şi Dragsina funcționează balastiere 

industriale de nisip şi pietriș. 

 

 

Tabelul nr.  199 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – drumuri şi poteci – 

asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare D01 – Drumuri şi poteci 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba şi Populus alba 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 
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H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Drumuri de pământ, de acces către malurile râului, folosite îndeosebi 

de pescari, dar şi de către proprietarii de turme de animale din zona, se 

întind aproape continuu pe ambele maluri ale râului, intre Cruceni şi 

podul de la Hitias. Intre Hitias şi Dragsina, respectiv intre Bazos şi 

Hitias, pe ambele maluri, a fost amenajat drum pietruit de acces pentru 

mașini de tonaj greu, pentru transportul pietrișului/nisipului excavat. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Amenințările potențiale prezintă: nivel de incidenta – mediu, suprafață 

din habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – medie. 

intensitatea impactului cauzat de amenințările potențiale pentru viitor 

asupra tipului de habitat, este de valoare:  

 Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Deplasarea automobilelor presupune intensificarea tasării terenului, 

ceea ce poate induce schimbări în compoziția fitocenozelor. 

Deschiderea de noi drumuri reprezintă o amenințare importanta pentru 

viabilitatea habitatelor praticole. 

 

 

Tabelul nr.  200 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – depozite de deșeuri 

menajere – asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare E03.01 Depozite deșeuri menajere 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-3270 –Rauri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodium 

rubri p.p. şi Bidention p.p. 

-92A0 – Paduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba şi Populus alba 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

-3160 – Lacuri şi iazuri distrofice naturale 
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H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pe teritoriul sitului nu au fost identificate depozite de deșeuri 

menajere. Totuși, în imediata vecinătate a unor așezări umane -

localitățile Uliuc, Sag, Parta, Crai Nou- , precum şi în locurile intens 

frecventate de pescari -malul bălților, brațe moarte, cursul râului- , 

incidenta depozitarilor necontrolate de deșeuri este mai mare. 

Depozitarea deșeurilor menajere sau aruncarea lor necontrolata de 

către pescari şi turiști reprezintă o amenințare potențială cu 

probabilitate ridicata de realizare. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul cauzat de amenințările viitoare prezintă: nivel de incidenta – 

redus, suprafață din habitat afectata – mica, intensitatea influentei 

negative – mica. Intensitatea impactului cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului de habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Deșeurile depozitate necontrolat nu afectează calitatea şi viabilitatea 

habitatelor, dar au un efect negativ asupra peisajului şi pot reprezenta 

surse de insanitatie. 

 

 

Tabelul nr.  201 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – conducerea în afara 

drumului a vehiculelor motorizate – asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare G01.03.02 Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 
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H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

-6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

-92A0 – Paduri-galerii de Salix alba şi Populus alba 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pajiști aparținând de localitățile: Peciu Nou, Bazos, Albina, Urseni. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul actual prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață din 

habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Conducerea autovehiculelor motorizate în afara drumurilor deja 

existente, datorita unor obstacole apărute în cale -datorita apariției 

unor șanțuri, înnămoliri etc.- , determina creșterea tasării terenului, 

gleizarea solului şi apariția de noi cai de rulare care generează 

modificări ale peisajului şi ale compoziției fitocenozei pajiștilor 

afectate. 

 

 

Tabelul nr.  202 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – specii invazive non-

native -alogene- – asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare I01 Specii invazive non-native -alogene-  
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H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodium 

rubri p.p. şi Bidention p.p. 

-6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

-6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis-  

-92A0 – Paduri-galerii de Salix alba şi Populus alba 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Amenințări potențiale viitoare date de plantele adventive -invazive, 

non-native- au fost evidențiate pe întreg teritoriul sitului, în 

buruienișuri de mal, pajiști şi salciiso-plopisuri, pe terenuri aparținând 

de localitățile: Unip, Urseni, Macedonia, Rudna, Crai Nou, Gad, 

Grăniceri, Cruceni, Peciu Nou, Giroc, Sag, Hitias, Topolovățu Mic, 

Ohaba-Forgaci, Coșteiu, Chizatau, Albina, Giulvăz, Gad, Cebza, 

Bazos, Bazosu Nou, Parta, Uliuc, Dragsina, Chevereșu Mare, 

Macedonia. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Impactul amenințărilor potențiale prezintă: nivel de incidenta – mare, 

suprafață din habitat afectata – medie, intensitatea influentei negative 

– medie. Intensitatea amenințărilor potențiale cauzate asupra tipului de 

habitat, este de valoare:  

 Medie -M- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, este semnificativ afectata  

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Aceste specii se înmulțesc ușor, ocupând noi teritorii şi contribuind 

astfel la modificări în structura habitatului. 
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Tabelul nr.  203 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – specii vegetale native -

indigene-  problema – asupra tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare I02 Specii vegetale native -indigene- problematice 

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului 

de habitat 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

-3160 – Lacuri ti iazuri distrofice naturale 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Amenințări potențiale au fost identificate în habitatele acvatice situate 

pe teritoriul localităților Crai Nou, Grăniceri, Giulvăz. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de 

habitat 

Amenințările potențiale prezintă: nivel de incidenta – redus, suprafață 

din habitat afectata – mica, intensitatea influentei negative – mica. 

Intensitatea impactului cauzat de amenințările potențiale asupra tipului 

de habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Specii non-native problematice pot fi: Salix alba, Populus alba -numai 

exemplarele care cresc în actuale bazine acvatice unde viețuiește 

Marsilea quadrifolia- , Typha angustifolia. Plantele acestor specii, 

odată cu creșterea în dimensiune, umbresc luciul de apa unde se 

dezvolta Marsilea quadrifolia, determinând diminuarea habitatului 

acestei specii de interes comunitar. 
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Tabelul nr.  204 Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare – eutrofizare – asupra 

tipurilor de habitate tinta 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare viitoare K02.03 Eutrofizare -naturala-  

H.1 Clasificarea tipului de 

habitat 

 tip de habitat de importanta comunitara 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

-3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnocaricion sau 

Hydrocharition 

-3160 – Lacuri şi iazuri distrofice naturale 

H.3 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare se regăsește în Anexa 2.27. 

H.4 Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Procese accentuate de eutrofizare a habitatelor acvatice s-au 

observat la Macedonia, pe canalul Timişului Mort, respectiv la Crai 

Nou, Grăniceri, Cruceni, pe bălți. 

H.5 Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Amenințările potențiale prezintă: nivel de incidenta – redus, 

suprafață din habitat afectata – medie, intensitatea influentei 

negative – mica. Intensitatea impactului cauzat de amenințările 

potențiale pentru viitor asupra tipului de habitat, este de valoare:  

Scăzută -S- – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectata 

H.6 Confidențialitate  Publice 

H.7 Detalii Eutrofizarea este favorizata de dezvoltarea accentuata a unor specii 

submerse -Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum etc.- 

, pe canalul Timişului Mort, în unele bălți sau brațe moarte, 

respectiv a unor specii terofite iubitoare de umidiate -Polygonum 

hydropiper- . 
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3. Evaluarea starii de conservare a speciilor si tipurilor de habitate 

 

Conform Directivei Habitate 92/43 EEC, atingerea si/sau menținerea „stării de conservare favorabila” 

(SCF) reprezintă obiectivul care trebuie atins pentru toate habitatele si speciile de importanta 

comunitara. 

3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

 

Prezentam evaluarea stării de conservare a speciilor prevăzute de Directiva 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora sălbatică, in Anexele II, IV si V.  

 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii se va realiza pe baza evaluării stării de 

conservare a speciei din punct de vedere al: 

 populației speciei; 

 habitatului speciei; 

 perspectivelor speciei in viitor. 

 

Evaluarea stării de conservare nu se justifica pentru toate speciile si nu trebuie realizata pentru: 

 speciile ocazionale, a căror prezenta este doar accidentala, eratica, nefiind regulata si 

stabila; 

 speciile nou sosite, a căror semnalare actuala in cuprinsul ariei protejate se datorează 

cel mai probabil schimbărilor climatice si pentru care nu exista informații suficiente;  

 speciile cu prezenta incerta, a căror prezenta este nesigura, îndoielnică, dubioasa; 

 speciile a căror populație in sit este nesemnificativa in raport cu populația națională 

(“populația relativa” in formularul standard Natura 2000, fiind evaluata ca “D – 

Populație nesemnificativa”); 

 

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei 

 

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației  
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Păsări 

 

Tabelul nr.  205 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus cyaneus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele vânat (Circus cyaneus) Linnaeus, 

1766. Cod EUNIS A082 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație care doar iernează in aria 

naturala protejata; 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

1-10 i 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

 Nesemnificativa 

A.7. Mărimea reevaluata a populației 

estimate in planul de management 

anterior 

Nu este cazul. Nivelul populației din 

Formularul standard de date a fost evaluat la 

15 - 20 i 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala 

protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

„x” – necunoscut. 
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A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

 „-” – descrescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

Nu exista date 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei exprimata 

prin calificative 

 Nu exista suficiente informații 

pentru a putea aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii 

populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 

Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  206 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus cyaneus din punctul 

de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

 Necunoscuta 

[A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] 

sau [A.10.] 

SI 

 [A.15.] 
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înregistrează „nu 

deviază de la 

normal” (Daca 

exista date) 

 

 

Tabelul nr.  207 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus pygargus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele sur (Circus pygargus) Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A084 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație aflata in pasaj care 

utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

1-10 i 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste 

sau inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul. Nivelul populației din 

Formularul standard de date a fost evaluat 

la 25 - -30 i 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 
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A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

„x” – necunoscut. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

 „-” – descrescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu exista date 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

 Nu exista suficiente informații 

pentru a putea aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii 

populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  Structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu 

deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 

Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  208 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus pygargus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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inadecvata 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

 [A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 

   

 

 

Tabelul nr.  209 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus aeruginosus 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele de stuf (Circus aeruginosus) Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A081 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor Populație aflata in pasaj care utilizează aria 

naturala protejata pentru odihna si/sau hrănire. 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

1 – 10 i 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

Buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când mărimea 

populației este mica si se poate considera 

ca fiind nesemnificativa la nivel național. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul. Nivelul populației din Formularul 

standard de date a fost evaluat la 45 - -50 i 
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A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

„x” – necunoscut. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

 „-” – descrescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu exista date 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

 Nu exista suficiente informații pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, mortalitatea 

si natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „x” – Necunoscut. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  210 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus aeruginosus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 

   

 

 

Tabelul nr.  211 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Barza alba (Ciconia ciconia) Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A031 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  

 Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna si/sau 

hrănire. 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

1 – 10 i 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când mărimea 

populației este mica si se poate considera 

ca fiind nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul. Nivelul populației din Formularele 

standard de date a fost evaluat la 4 - -6  
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A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

 „x” – necunoscut. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

 „0” – stabila; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu exista date 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

 Nu exista suficiente informații pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, mortalitatea 

si natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „x” – Necunoscut. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  212 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din punctul 

de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 

   

 

 

Tabelul nr.  213 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dendrocopos medius 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea pestriță mijlocie 

(Dendrocopos medius) Linnaeus, 1758. 

Cod EUNIS A238 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

1 – 10 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei 

din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste 

sau inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

  

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 
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naționale poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

3 – 5 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu exista date 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „x” – necunoscut. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „+” – crescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

100-200% 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  214 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dendrocopus medius din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 

   

 

 

 

Tabelul nr.  215 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dryocopos martius 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea neagra (Dryocopos martius) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A236 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor Statut de prezenta temporala a speciilor se 

va preciza conform nomenclatorului „8.5.4 

-Statut de prezenta temporala a speciilor”, 

respectiv prin alegerea uneia din 

următoarele valori: 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

1 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei 

din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste 

sau inventarieri complete; 
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A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Nu este cazul. In Formularul standard de 

date, populația a fost evaluata la 1 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu este cazul. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „≈” – aproximativ egal; 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „0” – stabila; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Buna - estimări statistice robuste 

sau inventarieri complete; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu exista suficiente informații 

pentru a putea aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii 

populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  

 structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” - favorabila 
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A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  216 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dryocopus martius din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] 

 înregistrează „nu 

deviază de la normal” 

(Daca exista date) 

   

 

 

Tabelul nr.  217 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta alba din punct 

de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mare (Egretta alba/ Casmerodius 

albus) Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A027

  

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

1-10 i 

0 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei  Buna - estimări statistice robuste 
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din aria naturala protejata sau inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

1-4 i 

0 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

1-3 p 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Aceasta mărime a populației reprezintă o 

cifra obținută la mijlocul anului 2000 si 

face parte din Formularul standard de date. 

Aceasta reprezintă probabil o capacitate 

portanta reala minima a acestei arii. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „<” – mai mic (in condiții 

excepționale); 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „-” – descrescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Buna - estimări statistice robuste 

sau inventarieri complete; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

-100-300% 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 >5% (1% pe an x 5 ani) (corespunde 

unui declin mare al populației, daca 

tendința este descrescătoare); 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 
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A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „-” – se înrăutățește; 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  218 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egreta alba din punctul de 

vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație    

 

 

Tabelul nr.  219 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta garzetta din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mica (Egretta garzetta) Linnaeus, 

1766. Cod EUNIS A026 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala 

protejata pentru reproducere); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

10-50 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei 

din aria naturala protejata 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 
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A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

30 – 50 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu exista date 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „≈” – aproximativ egal; 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „0” – stabila; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu exista suficiente informații pentru 

a putea aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A.15. Structura populației speciei  Structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” - favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de  Nu este cazul. 
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vedere al populației 

 

 

Tabelul nr.  220 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egretta garzetta din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] 

Înregistrează „nu 

deviază de la normal” 

(Daca exista date) 

   

 

 

Tabelul nr.  221 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ixobrychus minutus 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 

Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A022 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta 

cuibăritoare (care utilizează 

aria naturala protejata pentru 

reproducere); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

1-10 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei 

din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice 

robuste sau inventarieri 

complete; 
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A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2%  

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci 

când mărimea populației este 

mica si se poate considera ca 

fiind nesemnificativa la nivel 

national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Nu este cazul. Formularul standard 

de date oferă date privind 

reproducerea a 1-3 p. 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „x” – necunoscut. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „0” – stabila; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Slaba - date estimate pe baza 

opiniei experților cu sau fara 

măsurători prin eșantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu exista suficiente 

informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii 

populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

482 

deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  222 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Ixobrychus minutus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic [A.8.] sau [A.10.] 

SI 

 [A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 

   

 

 

 

Tabelul nr.  223 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius collurio din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul roșiatic (Lanius collurio) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A338 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta 

cuibăritoare (care utilizează 

aria naturala protejata pentru 
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reproducere); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

100 – 500 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei 

din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice 

robuste sau inventarieri 

complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci 

când mărimea populației este 

mica si se poate considera ca 

fiind nesemnificativa la nivel 

national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

120-150 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „≈” – aproximativ egal; 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „0” – stabila; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe 

baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute 

prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii  Nu exista suficiente 
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populației speciei exprimata prin calificative informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii 

populației speciei. 

A.15. Structura populației speciei  

 structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu 

deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  224 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Lanius collurio din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 
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Tabelul nr.  225 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius minor din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul mic (Lanius minor) 

Gmelin, 1788. Cod EUNIS A339 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta 

cuibăritoare (care utilizează aria 

naturala protejata pentru 

reproducere); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala protejata 1-10 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația speciei din 

aria naturala protejata 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii 

datelor obținute prin măsurători 

parțiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata si mărimea populației naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala protejata 

comparata cu mărimea populației naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si 

se poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel 

national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in planul 

de management anterior 

7-10 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației de 

referință pentru starea favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale 

 „>” – mai mare; 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „+” – crescătoare; 
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A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a mărimii 

populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii 

datelor obținute prin măsurători 

parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

200-400 % 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei exprimata prin calificative 

 Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu 

deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  226 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Lanius minor din punctul 

de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic decât [A.8.] sau 

[A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 
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Tabelul nr.  227 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Nycticorax nycticorax 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A023 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala protejata 

pentru reproducere); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

100-500 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

100-150 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Nu este cazul. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

 „≈” – aproximativ egal; 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „0” – stabila; 
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A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu exista suficiente informații pentru 

a putea aprecia magnitudinea 

tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 Nu este cazul. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  228 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Nycticorax nycticorax din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [A.3.] nu este mai 

mic [A.8.] sau [A.10.] 

SI 

[A.15.] înregistrează 

„nu deviază de la 

normal” (Daca exista 

date) 
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Tabelul nr.  229 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Phalacrocorax 

pygmaeus din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)  

Pallas, 1773. Cod EUNIS A393 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație care doar iernează in aria 

naturala protejata; 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

10-50 i 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2%,  

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

0-40 i iernare, 0 p reproducere 

 

  

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

3 p 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Numărul de 3 p aferent acestei specii a fost 

numărul de reproducere reprezentat in 

momentul in care Formularul standard de 

date a fost completat.  Acest număr reprezintă 

probabil capacitatea portanta minima a ariei 

pentru aceasta specie. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de  „>” – mai mare; 
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referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „-” – descrescătoare; 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

-300% 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „U2” – nefavorabila - rea 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „-” – se înrăutățește; 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 „XU” - starea de conservare din punct 

de vedere al populației speciei este 

necunoscuta, dar nu este in nici într-

un caz favorabila (este nefavorabila - 

inadecvata sau nefavorabila - rea); 

 

Tabelul nr.  230 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Phalacrocorax pygmaeus 

din punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

   Un declin echivalent unei pierderi 

mai mari de 5% din populație in 

ultimii 5 ani [A.13.] sau [A.14.] SI 

[A.3.] este mai mic decât [A.8.] sau 
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[A.10.] 

SAU 

 [A.3.] este mai mic de 25% 

comparativ cu [A.8.] sau [A.10.] 

SAU 

[A.15.] înregistrează „deviază mult 

de la normal” (Daca exista date). 

 

 

Tabelul nr.  231 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Alcedo atthis din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Pescărușul albastru comun (Alcedo atthis) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A229 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta); 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

1-10 p 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Slaba - date estimate pe baza opiniei 

experților cu sau fara măsurători prin 

eșantionare; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale 

0-2% 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când 

mărimea populației este mica si se 

poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel national. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

1-2 p 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 3-5 p 
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favorabila in aria naturala protejata 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 

Aceasta populație a fost înregistrată in 

momentul completării Formularului standard 

de date, la mijlocul anului 2000 si reprezintă, 

cel mai probabil, valoarea minima biologica 

care poate fi obținută in aceasta zona. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

 „<” – mai mic (in condiții 

excepționale); 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei  „-” – descrescătoare 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 

 Slaba - date estimate pe baza opiniei 

experților cu sau fara măsurători prin 

eșantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

-200-300% 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

 Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază 

de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 „-” – se înrăutățește; 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al populației 

 Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  232 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Alcedo atthis din punctul 

de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație    

 

 

Tabelul nr.  233 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Falco vespertinus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Vânturelul de seara (Falco vespertinus) 

Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A097 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație nerezidenta cuibăritoare (care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere); 

 

 Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna 

si/sau hrănire. 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

0-10 i (Populație aflata in pasaj care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

odihna si/sau hrănire) 

1-2 p (Populație nerezidenta cuibăritoare (care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere)); 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata 

 Slaba - date estimate pe baza opiniei 

experților cu sau fără măsurători prin 

eșantionare; 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei 

in aria naturala protejata si mărimea 

populației naționale 

0-2% 
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A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Nesemnificativa - Atunci când mărimea 

populației este mica si se poate 

considera ca fiind nesemnificativa la 

nivel național. 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

1-4 i (Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna si/sau 

hrănire) 

1-2 p (Populație nerezidenta cuibăritoare (care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere)); 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

30-50 i (Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna si/sau 

hrănire) 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Aceasta populație a fost înregistrată in 

momentul completării Formularului standard 

de date, la mijlocul anului 2000 si reprezintă, 

cel mai probabil, valoarea minima biologica 

care poate fi obținută in aceasta zona in timpul 

migrării si chiar in timpul unei singure zile sau 

pe o perioada scurta de timp. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

Nu este cazul. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

Tendința actuala a mărimii populației speciei 

fata de mărimea reevaluata a populației 

estimate in planul de management anterior 

[A.7.] sau fata de mărimea populației estimate 

in urma cu 5-6 ani in cazul planurilor elaborate 

pentru prima oara pentru aria naturala protejata 

in cauza, se va exprima prin unul din operatorii 

din nomenclatorul „8.5.10-Tendinta actuala 

si/sau viitoare”, respectiv: 
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 „+” – crescătoare – pentru populația 

nerezidenta cuibăritoare (care utilizează 

aria naturala protejata pentru 

reproducere) 

 „+” – descrescătoare – populație aflata 

in pasaj care utilizează aria naturala 

protejata pentru odihna si/sau hrănire.  

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

 Slaba - date estimate pe baza opiniei 

experților cu sau fara măsurători prin 

eșantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

+100-200% pentru populația nerezidenta 

cuibăritoare (care utilizează aria naturala 

protejata pentru reproducere) 

-3.000-10.000% pentru populația aflata in pasaj 

care utilizează aria naturala protejata pentru 

odihna si/sau hrănire  

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei  structura populației pe vârste, 

mortalitatea si natalitatea nu deviază de 

la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 „U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 

 „+” – se îmbunătățește pentru populația 

cuibatoare 

 „-” – se înrăutățește pentru populația 

migratoare 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al populației 

 Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  234 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Falco vespertinus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație    

 

Amfibieni 

 

Tabelul nr.  235 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Bombina bombina 

Linnaeus, 1761 

Codul EUNIS: 1188 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este 

listata: 

 II – Specii animale si vegetale de 

interes comunitar a căror conservare 

necesita desemnarea unor arii speciale de 

conservare 

  IV – Specii animale si vegetale de 

importanta comunitara care necesita 

protecție stricta 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor Populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

Populația medie a speciei in sit este estimata 

intre 1200 si 2000 indivizi încadrându-se in 

clasa 5, intre 1000 si 5000 indivizi.  

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

Medie – date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale 
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Nr. Parametru Descriere 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei 

in aria naturala protejata si mărimea 

populației naționale  

In conformitate cu raportările pentru Art. 17 

din Directiva Habitate, populația națională de 

Bombina bombina este cuprinsa intre 180.000 

si 350.000, corespunzând clasei 9 (100.000 – 

500.000 indivizi). Astfel, raportul dintre 

mărimea populației in ROSCI0109 Lunca 

Timisului si mărimea populației naționale este 

de sub 2%, respectiv intre 0.57 si 0.67% 

corespunzătoare clasei C (0-2%). 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

Nesemnificativa 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Cca 12.000 indivizi.  

Corespunde părții inferioare a clasei 7 

(10.000÷50.000 indivizi) 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Evaluarea mărimii populației de referință a 

speciei Bombina bombina din cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului a 

fost obținută prin considerarea densității 

maxime constatata in teren a indivizilor 

raportați la unitatea de suprafață (75ind./ha) 

pentru întreaga suprafață a habitatului de 

reproducere al speciei Bombina bombina (cca. 

162 ha). 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

”>>” – mult mai mare  

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila este de cca 12.000 indivizi iar 

mărimea populației actuale este de cca 1.200-

2.000 indivizi 
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Nr. Parametru Descriere 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta  

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un Plan de 

management anterior. 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 
Insuficienta 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

Nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

A.15. Structura populației speciei Structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea nu deviază de la normal 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

Tabelul nr.  236 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Bombina bombina din 

punct de vedere al populației speciei 

Favorabila 

Nefavorabil

a – 

Inadecvata 

Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Stare 

nefavorabila 

(este valabila 

orice alta 

combinație) 
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Pesti 

 

Tabelul nr.  237 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Aspius aspius din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Aspius aspius 

Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1130 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este 

listata: II – Specii animale si vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata este estimata la aproximativ 1600 i. 

Aceasta valoare efectiva ar corespunde clasei 

5 (1000÷5000 i.). 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale  

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor 

din perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

nesemnificativa 

A.7. 
Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima 

data 

A.8. 
Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este 
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Nr. Parametru Descriere 

estimata la aproximativ 13500 i. Aceasta 

valoare efectiva ar corespunde clasei 7 

(10000÷50000 i.). 

A.9. 
Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de 

referință a fost calculata prin considerarea 

densității de referință (0,003 ind./m
2
) pentru 

întreaga suprafață a râului din cadrul sitului 

(500 ha). Densitatea de referință a fost 

calculata prin raportarea populației specifice 

identificate la suprafața totala de probe cu 

prezenta pozitiva (8175,53 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale este de 8,44. Acest raport 

este ”>>” – mult mai mare. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea mărimii 

populației speciei in aria naturala protejata se 

face pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

A.14. 
Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 
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Nr. Parametru Descriere 

A.16. 
Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  238 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Aspius aspius Linnaeus din punctul de vedere 

al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  239 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio albipinnatus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio albipinnatus Lukasch, 

1933 

Codul EUNIS: 1124 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala protejata 

este estimata la aproximativ 8600 i. Aceasta valoare 
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Nr. Parametru Descriere 

efectiva ar corespunde clasei 6 (5000÷10000 i.). 

A.4. 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria naturala 

protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu 

mărimea populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 

Mărimea reevaluata a populației 

estimate in planul de management 

anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 

Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala 

protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata la 

aproximativ 24500 i. Aceasta valoare efectiva ar 

corespunde clasei 7 (10000÷50000 i.). 

A.9. 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de referință 

a fost calculata prin considerarea densității de 

referință (0,005 ind./m
2
) pentru întreaga suprafață a 

râului din cadrul sitului (500 ha). Densitatea de 

referință a fost calculata prin raportarea populației 

specifice identificate la suprafața totala de probe cu 

prezenta pozitiva (24623,84 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale este de 2,85. Acest raport este ”>>” – mult 

mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de management 
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Nr. Parametru Descriere 

anterior. Estimarea mărimii populației speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei exprimata 

prin calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  240 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio albipinnatus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  241 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rhodeus sericeus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Rhodeus sericeus Pallas, 

1776 subsp. amăruș Mrakovcic et al., 1995, 

Kottelat, 1997 

Codul EUNIS: 1134 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata este estimata la aproximativ 28500 i. 

Aceasta valoare efectiva ar corespunde clasei 7 

(10000÷50000 i.). 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

2÷15 % (clasa „B”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 
Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 
Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata 

la aproximativ 40000 i. Aceasta valoare efectiva 

ar corespunde clasei 7 (10000÷50000 i.). 
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Nr. Parametru Descriere 

A.9. 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de 

referință a fost calculata prin considerarea 

densității de referință (0,008 ind./m
2
) pentru 

întreaga suprafață a râului din cadrul sitului (500 

ha). Densitatea de referință a fost calculata prin 

raportarea populației specifice identificate la 

suprafața totala de probe cu prezenta pozitiva 

(50059,21 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale este de 1,40. Acest raport este ”>>” – mult 

mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea mărimii 

populației speciei in aria naturala protejata se face 

pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de ”x” – este necunoscuta 
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Nr. Parametru Descriere 

vedere al populației speciei 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  242 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Rhodeus sericeus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  243 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Misgurnus fossilis din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Misgurnus fossilis 

Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1145 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata este estimata la aproximativ 140 i. 

Aceasta valoare efectiva ar corespunde clasei 3 

(100÷500 i.). 
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Nr. Parametru Descriere 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 
Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 
Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata 

la aproximativ 16000 i. Aceasta valoare efectiva 

ar corespunde clasei 7 (10000÷50000 i.). 

A.9. 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de 

referință a fost calculata prin considerarea 

densității de referință (0,003 ind./m
2
) pentru 

întreaga suprafață a râului din cadrul sitului (500 

ha). Densitatea de referință a fost calculata prin 

raportarea populației specifice identificate la 

suprafața totala de probe cu prezenta pozitiva 

(615,5 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale este de 114,29. Acest raport este ”>>” – 

mult mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea mărimii 

populației speciei in aria naturala protejata se face 
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pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  244 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Misgurnus fossilis 

Linnaeus din punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  245 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Sabanejewia aurata 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Sabanejewia aurata De 

Filippi, 1863 

Codul EUNIS: 1146 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata este estimata la aproximativ 8600 i. 

Aceasta valoare efectiva ar corespunde clasei 6 

(5000÷10000 i.). 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

Raportul dintre mărimea populației  speciei in aria 

naturala protejata si mărimea populației naționale 

este estimata ca interval intre 25 % si 30 %. 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

semnificativa 

A.7. 
Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 
Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata 

la aproximativ 30000 i. Aceasta valoare efectiva 

ar corespunde clasei 7 (10000÷50000 i.). 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii Valoarea numerica a mărimii populației de 
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populației de referință pentru starea 

favorabila 

referință a fost calculata prin considerarea 

densității de referință (0,006 ind./m
2
) pentru 

întreaga suprafață a râului din cadrul sitului (500 

ha). Densitatea de referință a fost calculata prin 

raportarea populației specifice identificate la 

suprafața totala de probe cu prezenta pozitiva 

(20273,43 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale este de 3,49. Acest raport este ”>>” – mult 

mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea mărimii 

populației speciei in aria naturala protejata se face 

pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 
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A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  246 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Sabanejewia aurata De Filippi din punctul de 

vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

 

Tabelul nr.  247 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Cobitis taenia din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1149 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului 

Europei 92/43/EEC in care este listata: II – Specii 

animale si vegetale de interes comunitar a căror 

conservare necesita desemnarea unor arii speciale de 

conservare 

A.2. 
Statut de prezenta temporala a 

speciilor 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala protejata 

este estimata la aproximativ 2800 i. Aceasta valoare 

efectiva ar corespunde clasei 5 (1000÷5000 i.). 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria naturala 

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 
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Nr. Parametru Descriere 

protejata  

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu 

mărimea populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 

Mărimea reevaluata a populației 

estimate in planul de management 

anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 

Mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata la 

aproximativ 11600 i. Aceasta valoare efectiva ar 

corespunde clasei 7 (10000÷50000 i.). 

A.9. 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de referință a 

fost calculata prin considerarea densității de referință 

(0,002 ind./m
2
) pentru întreaga suprafață a râului din 

cadrul sitului (500 ha). Densitatea de referință a fost 

calculata prin raportarea populației specifice 

identificate la suprafața totala de probe cu prezenta 

pozitiva (16878,8 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației 

de referință pentru starea favorabila 

si mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila si mărimea populației actuale este de 

4,14. Acest raport este ”>>” – mult mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii 

populației speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului 

nu a beneficiat de un plan de management anterior. 

Estimarea mărimii populației speciei in aria naturala 

protejata se face pentru prima data. 

A.12. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a mărimii populației speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametru Descriere 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei exprimata 

prin calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si natalitatea 

deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta 

din punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  248 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Cobitis taenia din punctul 

de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  249 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio kesslerii din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
Denumirea științifică: Gobio kesslerii Dybowski, 1862 

Codul EUNIS: 2511 
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Nr. Parametru Descriere 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului 

Europei 92/43/EEC in care este listata: II – Specii animale si 

vegetale de interes comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Statut de prezenta temporala 

a speciilor 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei 

in aria naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala protejata este 

estimata la aproximativ 2150 i. Aceasta valoare efectiva ar 

corespunde clasei 5 (1000÷5000 i.). 

A.4. 

Calitatea datelor referitoare 

la populația speciei din aria 

naturala protejata  

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau modelarii 

datelor obținute prin măsurători parțiale 

A.5. 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei in aria 

naturala protejata si mărimea 

populației naționale  

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor din perioada 

2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei 

in aria naturala protejata 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 

Mărimea reevaluata a 

populației estimate in planul 

de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata se face pentru prima data 

A.8. 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabila in aria naturala 

protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea favorabila in aria 

naturala protejata este estimata la aproximativ 5800 i. Aceasta 

valoare efectiva ar corespunde clasei 6 (5000÷10000 i.). 

A.9. 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de referință a fost 

calculata prin considerarea densității de referință (0,001 

ind./m
2
) pentru întreaga suprafață a râului din cadrul sitului 

(500 ha). Densitatea de referință a fost calculata prin 
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Nr. Parametru Descriere 

raportarea populației specifice identificate la suprafața totala 

de probe cu prezenta pozitiva (25991,87 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila si mărimea populației actuale este de 2,70. Acest 

raport este ”>>” – mult mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii 

populației speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior. Estimarea 

mărimii populației speciei in aria naturala protejata se face 

pentru prima data. 

A.12. 

Calitatea datelor privind 

tendința actuala a mărimii 

populației speciei 

insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimata prin 

calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si natalitatea 

deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”x” – este necunoscuta 

A.18. Starea de conservare Nu este cazul 
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Nr. Parametru Descriere 

necunoscuta din punct de 

vedere al populației   

 

 

Tabelul nr.  250 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio kesslerii Dybowski 

din punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  251 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio uranoscopus 

din punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio uranoscopus Agassiz, 

1828 

Codul EUNIS: 1122 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. 
Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Mărimea populației speciei in aria naturala protejata 

este estimata la aproximativ 1600 i. Aceasta valoare 

efectiva ar corespunde clasei 5 (1000÷5000 i.). 

A.4. 
Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria naturala 

medie – date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 
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Nr. Parametru Descriere 

protejata  

A.5. 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

2÷15 % (clasa „B”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 

A.6. 

Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu 

mărimea populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. 

Mărimea reevaluata a populației 

estimate in planul de management 

anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. 

Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala 

protejata 

Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata este estimata la 

aproximativ 6000 i. Aceasta valoare efectiva ar 

corespunde clasei 6 (5000÷10000 i.). 

A.9. 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Valoarea numerica a mărimii populației de referință 

a fost calculata prin considerarea densității de 

referință (0,001 ind./m
2
) pentru întreaga suprafață a 

râului din cadrul sitului (500 ha). Densitatea de 

referință a fost calculata prin raportarea populației 

specifice identificate la suprafața totala de probe cu 

prezenta pozitiva (18020,44 m
2
). 

A.10. 

Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila si mărimea populației 

actuale este de 3,75. Acest raport este ”>>” – mult 

mai mare. 

A.11. 
Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de management 

anterior. Estimarea mărimii populației speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data. 

A.12. Calitatea datelor privind tendința insuficienta – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametru Descriere 

actuala a mărimii populației speciei 

A.13. 
Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.14. 

Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei exprimata 

prin calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei 

A.15. Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea deviază de la normal, insa nu mult 

A.16. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta 

A.18. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  252 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio uranoscopus din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Mamifere 
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Tabelul nr.  253 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din 

punct de vedere al populației 

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia Myotis myotis (Borkhausen, 1764) 

Liliacul comun 

Cod Natura 2000: 1324 

A.2.  Statut de prezenta temporala a speciilor  Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta) 

 odihna si hrănire / pasaj,   

 reproducere 

A.3.  Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 

2000-3000 indivizi (clasa de 

estimare 5: 1000-5000) 

Justificare: Zonele de pădure 

servesc ca habitate de vânătoare 

speciei, in special masculilor care 

își petrec vara solitar, dar zonele 

aflate la distante de maxim10 km 

fata de adăposturile  de materniate 

pot fi habitate de hrănire si pentru 

femele. Momentan nu am găsit nici 

o colonie reprezentativa. 

A.4.  Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

 medie - date estimate pe 

baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute 

prin măsurători parțiale; 

A.5.  Raportul dintre mărimea populației speciei 

in aria naturala protejata si mărimea 

populației naționale  

0-2 % 

A.6.  Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

 Semnificativa  



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

520 

A.7.  Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Nu e cazul 

A.8.  Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

Nu sunt date suficiente 

A.9.  Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Nu sunt date suficiente 

A.10.  Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

 ”>” – mai mare,   

A.11.  Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

Nu e cazul 

A.12.  Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

Nu e cazul 

A.13.  Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu e cazul 

A.14.  Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin calificative 

Nu e cazul 

A.15.  Structura populației speciei  structura populației pe 

vârste, mortalitatea si 

natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.16.  Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 

 Nefavorabila -Inadecvata 

A.17.  Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

 ”x” – este necunoscuta 

A.18.  Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al populației   

Nu e cazul 
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Tabelul nr.  254 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației speciei Myotis myotis 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila (orice 

alta combinație) 

  

 

Nevertebrate 

 

Tabelul nr.  255 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Unio crassus din 

punct de vedere al populației 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Unio crassus Philipsson, 

1788 

Codul EUNIS: 1032 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare si IV – Specii 

animale si vegetale de importanta comunitara care 

necesita protecție stricta 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

Populația in sit este estimata intre 94500 – 

126000. Aceasta ar corespunde clasei 9 (100000 ÷ 

500000 i)  

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  
buna 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

0÷2 % (clasa „C”) – conform inventarierilor din 

perioada 2014-2015 
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Nr. Parametru Descriere 

mărimea populației naționale  Formularul Standard Natura 2000 (actualizat in 

2012) pentru ROSCI0109 Lunca Timisului indica 

încadrarea in clasa „A” (15÷100 %). Consideram 

ca aceste evaluări au fost supraestimate fiind 

realizate pe baza datelor insuficiente sau nesigure. 

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

nesemnificativa 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Nu este cazul – mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata se face pentru prima data 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

393000 – 525000 indivizi.  

Corespunde părții superioare a clasei 9 

(100000÷500000 i) 

Precizam ca in Formularul standard mărimea 

populației este estimata la 10000000÷50000000 i 

(clasa 13) ceea ce ar corespunde unei 

supraestimări.  

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Intervalul de mărime al populației de referință a 

fost calculat considerând ponderea de habitat 

favorabil (60-80%) totalul sectorului de rau din sit 

(500 ha) si o medie a densității indivizilor de 

13,11/100 m
2
. Densitatea a fost calculata pe baza 

statiilor in care au fost identificați indivizi vii fara 

a lua in calcul statiile cu urme de cochilii. 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

”>>” – mult mai mare  

Valoarea se calculează astfel: Mărimea populației 

de referință / Mărimea populației actuale (~ 

400.000 i / ~100.000 i) 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

”x” – necunoscuta  

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 
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Nr. Parametru Descriere 

management anterior. 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a mărimii populației speciei 
insuficienta 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

nu exista suficiente informații pentru a putea 

aprecia magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

A.15. Structura populației speciei structura populației pe vârste, mortalitatea si 

natalitatea nu deviază de la normal 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

A.17. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al populației speciei 
”x” – este necunoscuta. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  256 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Unio crassus din punct de 

vedere al populației speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei este 

nefavorabila- 

inadecvata. 
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Tabelul nr.  257 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dioszeghyana 

schmidtii din punct de vedere al populației 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Dioszeghyana schmidtii 4032 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor Populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata 
1000-5000 indivizi adulți (clasa 5) 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  

medie - date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

A.5. Raportul dintre mărimea populației speciei in 

aria naturala protejata si mărimea populației 

naționale  

25-50% luând in considerare numărul de 

localități raportate la nivel national in anul 

2013 

A.6. Mărimea populației speciei in aria naturala 

protejata comparata cu mărimea populației 

naționale 

semnificativa 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate in 

planul de management anterior 

Evaluarea mărimii populației speciei in sit se 

face pentru prima data 

A.8. Mărimea populației de referință pentru starea 

favorabila in aria naturala protejata 
Nu exista date 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii populației 

de referință pentru starea favorabila 
Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si mărimea 

populației actuale 

”≈” – aproximativ egal 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației speciei ”0” – stabila 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

slaba - date estimate pe baza opiniei experților 

cu sau fara măsurători prin eșantionare 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 
Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii Nu este cazul 
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Nr Parametru Descriere 

populației speciei exprimata prin calificative 

A.15. Structura populației speciei Nu exista suficiente date 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei 
”FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 
Nu este cazul 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

Tabelul nr.  258 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dioszeghyana schmidtii din 

punct de vedere al populației speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

Mărimea populației 

speciei in aria 

naturala protejata 

[A.3.] nu este mai 

mica decât mărimea 

populației de referință 

pentru starea 

favorabila in aria 

naturala protejata 

[A.8.] sau [A.10.] 

   

 

Plante 

 

Tabelul nr.  259 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia 

din punct de vedere al populației 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Marsilea quadrifolia 1428 
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Nr Parametru Descriere 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor Populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

A.3. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata 

42 stațiuni cu aproximativ 2840000 exemplare.  

Reprezintă valoarea efectiva actuala a populației 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populația 

speciei din aria naturala protejata  
Buna – inventariere completa pe teritoriul sitului 

A.5. Raportul dintre mărimea populației 

speciei in aria naturala protejata si 

mărimea populației naționale  

In Formularul Standard situația populației nu este 

estimata, fiind consemnata doar prezenta (P).  

Nu se poate estima raportul întrucât nu exista date 

asupra mărimii populației naționale  

A.6. Mărimea populației speciei in aria 

naturala protejata comparata cu mărimea 

populației naționale 

Nu  exista date asupra mărimii populației 

naționale 

A.7. Mărimea reevaluata a populației estimate 

in planul de management anterior 

Evaluarea mărimii populației speciei in sit se face 

pentru prima data 

A.8. Mărimea populației de referință pentru 

starea favorabila in aria naturala protejata 

2840000 indivizi. 

Mărimea rezulta in urma inventarierii complete si 

reprezintă mărimea actuala a populației pe întreg 

teritoriul sitului ROSCI0109 „Lunca Timisului”. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populației de referință pentru starea 

favorabila 

Numărări exhaustive de indivizi pe metru pătrat si 

pe hectar, aprecieri privind abundenta-dominanta 

medie după scara Braun-Blanquet 

A.10. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila si 

mărimea populației actuale 

Mărimea populației actuale este echivalenta cu 

mărimea populației de referință. 

A.11. Tendința actuala a mărimii populației 

speciei 

Tendința actuala este „crescătoare”  (+) 

Suprafața bazinelor acvatice din sit, in care 

Marsilea quadrifolia are dinamica stabila sau 

crescătoare, este mult mai mare decât suprafața 

bazinelor acvatice in care populațiile speciei 

prezintă dinamica in regres. 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

527 

Nr Parametru Descriere 

A.12. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

mărimii populației speciei 

Calitatea datelor este buna – inventariere 

completa. (3) 

A.13. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul. 

Nu se poate aprecia magnitudinea tendinței 

actuale de creștere a mărimii populației speciei, 

deoarece nu exista date de comparație de referință. 

A.14. Magnitudinea tendinței actuale a mărimii 

populației speciei exprimata prin 

calificative 

Nu este cazul. 

A.15. Structura populației speciei Structura populației pe vârste nu deviază de la 

normal. Plantele parcurg întreg ciclul de vegetație. 

A.16. Starea de conservare din punct de vedere 

al populației speciei 
”FV” – favorabila 

A.17. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

“+” 

In creștere numerica a populației având o structura 

pe vârste echilibrata. 

A.18. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al populației   
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  260 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia din 

punctul de vedere al populației 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

Populație viabila, in 

creștere numerica pe 

teritoriul ariei 

naturale protejate. 
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3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei 

Păsări 

 

 

Tabelul nr.  261 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus cyaneus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

 Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele vânat (Circus cyaneus) Linnaeus, 1766. 

Cod EUNIS A082 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație care doar iernează in aria 

naturala protejata; 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3.212 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3.212 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

file:///X:/P503_USAMV%20Lunca%20Timisului/06_Lucru/03_Plan%20de%20management/Variante%20intermediare/1.Plan%20de%20Management%20-%20DP_CP_19.08.2015.doc%23_Toc421547881
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B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

 Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  262 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus cyaneus din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 [B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 
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speciei 

 

 

 

 

Tabelul nr.  263 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus pygargus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele sur (Circus pygargus) Linnaeus, 1758. 

Cod EUNIS A084 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna 

si/sau hrănire. 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

1.350 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

1.350 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 
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B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  264 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus pygargus din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 
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speciei 

 

 

Tabelul nr.  265 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus aeruginosus 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele de stuf (Circus aeruginosus) Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A081 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație aflata in pasaj care utilizează 

aria naturala protejata pentru odihna 

si/sau hrănire. 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3.117 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3.117 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 
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B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul.  

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  266 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus aeroginosus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei 
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Tabelul nr.  267 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Barza alba (Ciconia ciconia) Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A031 

A.2. Tipul populației speciei in aria 

naturala protejata 

 Populație aflata in pasaj care 

utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3.541 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului 

speciei in aria naturala protejata 

3.541 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei 

specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala 

a habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței 

habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 
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B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința 

actuala a calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

  „FV” - favorabila 

 

B.16. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  268 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei 
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Tabelul nr.  269 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dendrocopos medius 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea pestriță mijlocie (Dendrocopos 

medius) Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A238 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

288 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 

Daca exista date suficiente, suprafața adecvata a 

habitatului speciei in aria naturala protejata se va 

estima printr-o singura valoare numerica, 

exprimata in hectare 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este produs 

ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a suprafeței habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 
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B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a calității habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

 

B.16. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  270 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dendrocopos medius din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

   

 

 

 

Tabelul nr.  271 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dryocopos martius din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea neagra (Dryocopos martius) 
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Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A236 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

372 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

372 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere  „FV” - favorabila 
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al habitatului speciei  

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  272 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dryocopus martius din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

   

 

 

Tabelul nr.  273 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta alba din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mare (Egretta alba/ Casmerodius albus) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A027 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3567 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 
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obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3567 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Medie 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „-” – descrescătoare; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Slaba - date estimate pe baza opiniei 

experților cu sau fara măsurători prin 

eșantionare; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „-” – descrescătoare; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 

 „U1” –nefavorabila - inadecvata 

 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

 „-” – se înrăutățește; 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din Nu este cazul. 
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punct de vedere al habitatului speciei 

 

 

Tabelul nr.  274 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egretta alba din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  275 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta garzetta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mica (Egretta garzetta) Linnaeus, 1766. 

Cod EUNIS A026 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare (care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere); 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3.560 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3.560 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a  „≈” – aproximativ egal; 
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habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  276 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egretta garzetta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 
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SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

 

 

 

Tabelul nr.  277 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ixobrychus minutus 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) Linnaeus, 

1766. Cod EUNIS A022 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala protejata 

pentru reproducere); 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

940 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

940 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 
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B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Medie 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei  „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „U1” – nefavorabila - inadecvata 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

 „0” – este stabila; 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  278 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Ixobrychus minutus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   
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Tabelul nr.  279 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius collurio din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul roșiatic (Lanius collurio) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A338 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala protejata 

pentru reproducere) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

3.974 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3.974 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei  „0” – stabila; 
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B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  280 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Lanius collurio din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere. 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

   

 

 

Tabelul nr.  281 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Nycticorax nycticorax 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 
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A.1. Specia Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A023 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala protejata 

pentru reproducere); 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

2.272 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

2.272 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei  „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 
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B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

 „0” – stabila 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  282 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Nycticorax nycticorax din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

 

   

 

 

Tabelul nr.  283 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Phalacrocorax 

pygmaeus din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 

Pallas, 1773. Cod EUNIS A393 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala  Populație care doar iernează in aria 
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protejata naturala protejata 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

412 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 

 Medie - date estimate pe baza extrapolării 

si/sau modelarii datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 

Nu exista date 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Nu este cazul. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „x” – necunoscut. 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „x” – necunoscuta; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a suprafeței habitatului speciei 

 Insuficienta – date insuficiente sau 

nesigure; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

 Medie; 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „x” – necunoscuta; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a calității habitatului speciei 

 Insuficienta – date insuficiente sau 

nesigure; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

 „x” – Necunoscuta. 
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B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 „X” - necunoscuta 

B.16. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

„XX” - nu exista date suficiente pentru a putea 

stabili ca starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei nu este in nici într-un caz 

favorabila. 

 

Tabelul nr.  284 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Phalacrocorax pygmaeus 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

   nu exista date suficiente  

 

 

Tabelul nr.  285 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Alcedo atthis din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Pescărușul albastru comun (Alcedo atthis) 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A229 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta); 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

1.350 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 1.350 ha 
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aria naturala protejata 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei  „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  286 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Alcedo atthis din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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inadecvata 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

 

   

 

 

Tabelul nr.  287 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Falco vespertinus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Vânturelul de seara (Falco vespertinus) 

Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A097 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare 

(care utilizează aria naturala protejata 

pentru reproducere); 

 Populație aflata in pasaj care 

utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

3.212 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 3.212 ha 
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aria naturala protejata 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei  „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  288 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Falco vespertinus din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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inadecvata 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere 

SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

   

 

 

Tabelul nr.  289 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius minor din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul mic (Lanius minor) Gmelin, 1788. 

Cod EUNIS A339 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare (care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere); 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

3.631 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Nu exista date 

B.6. Suprafața adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 

3.631 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Evaluarea cifrei B.6 s-a realizat in baza 

calculului poligonului suprafeței care este 

produs ca harta de răspândire a acestei specii. 
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B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

 Buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

 Buna (adecvata); 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

 Medie - date estimate pe baza 

extrapolării si/sau modelarii datelor 

obținute prin măsurători parțiale; 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” - favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

B.17 Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  290 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Lanius minor din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

[B.3.] este suficient de 

mare, iar [B.9] este 

stabila sau in creștere 
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SI 

 [B.11] este adecvat 

pentru supraviețuirea 

pe termen lung a 

speciei  

 

Amfibieni 

 

Tabelul nr.  291 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Bombina bombina 

Linnaeus, 1761 

Codul EUNIS: 1188 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

 II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

  IV – Specii animale si vegetale de 

importanta comunitara care necesita protecție 

stricta 

A.2. Statut de prezenta temporala a speciilor populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Circa 162 ha (circa 1,6% din suprafața sitului) 

reprezentând suprafețele habitatelor potențiale 

pentru specie. 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un Plan de 

management anterior. 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

557 

Nr. Parametri Descriere 

B.6. Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 

Ca urmare a dinamicii râului Timiș, a variației 

cantităților de precipitații si frecventei viiturilor 

(factori ca influențează formarea bălților cu 

caracter temporar) este dificil de estimat o 

suprafața adecvata a acestora. 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Nu este cazul 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

”>” – mai mare 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a suprafeței habitatului speciei 
Insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
Medie 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala 

a calității habitatului speciei 
Insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta. 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
Nu este cazul 
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Tabelul nr.  292 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Bombina bombina din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila – Inadecvata Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Stare nefavorabila (orice alta 

combinație) 

  

 

Pesti 

 

Tabelul nr.  293 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Aspius aspius din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Aspius aspius Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1130 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
60 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 

Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
235 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 
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Nr. Parametri Descriere 

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

naturala protejata a fost considerata sectorul de rau 

din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei este 

de 3,92. Acest raport este ”>>” – mult mai mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de management 

anterior. Estimarea suprafeței habitatului speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. Tendința stării de conservare din punct ”x” – este necunoscuta 
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Nr. Parametri Descriere 

de vedere al habitatului speciei 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  294 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Aspius aspius Linnaeus din 

punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila -Inadecvata Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  295 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Aspius aspius 

Linnaeus 

Tendința 
Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  296 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio albipinnatus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio albipinnatus Lukasch, 

1933 

Codul EUNIS: 1124 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 
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Nr. Parametri Descriere 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
175 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 

Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
500 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata sectorul de rau 

din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei este 

de 2,86. Acest raport este ”>>” – mult mai mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de management 

anterior. Estimarea suprafeței habitatului speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametri Descriere 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  297 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio albipinnatus Lukasch 

din punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  298 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Gobio 

albipinnatus Lukasch 

Tendința 
Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  299 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rhodeus sericeus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Rhodeus sericeus Pallas, 

1776 subsp. amăruș Mrakovcic et al., 1995, 

Kottelat, 1997 

Codul EUNIS: 1134 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
360 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 
Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
600 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

564 

Nr. Parametri Descriere 

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

naturala protejata a fost considerata atât sectorul de 

rau, cat si zonele cu bălți permanente din cadrul 

ROSCI0109 Lunca Timisului care întrunesc 

condițiile ecologice pentru specie (confirmate prin 

prezenta speciei in urma investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei 

este de 1,67. Acest raport este ”>>” – mult mai 

mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea suprafeței 

habitatului speciei in aria naturala protejata se face 

pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere ”U1” – nefavorabila – inadecvata 
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Nr. Parametri Descriere 

al habitatului speciei 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  300 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Rhodeus sericeus Pallas din 

punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila Nefavorabila -Inadecvata Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  301 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Rhodeus 

sericeus Pallas 

Tendința 

Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei [B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei 

[B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  302 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Misgurnus fossilis din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Misgurnus fossilis 

Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1145 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 
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Nr. Parametri Descriere 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
5 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 
Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
100 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata zonele cu 

bălți permanente din cadrul ROSCI0109 Lunca 

Timisului care întrunesc condițiile ecologice 

pentru specie (confirmate prin prezenta speciei in 

urma investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei 

este de 20. Acest raport este ”>>” – mult mai 

mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea suprafeței 

habitatului speciei in aria naturala protejata se 

face pentru prima data. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  303 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Misgurnus fossilis Linnaeus 

din punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

568 

 

Tabelul nr.  304 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Misgurnus fossilis Linnaeus 

Tendința 

Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei [B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei 

[B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  305 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Sabanejewia aurata 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Sabanejewia aurata De 

Filippi, 1863 

Codul EUNIS: 1146 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
145 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 

Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
430 ha 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

569 

Nr. Parametri Descriere 

B.7. 

Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata sectorul de rau 

din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei este 

de 2,96. Acest raport este ”>>” – mult mai mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de management 

anterior. Estimarea suprafeței habitatului speciei in 

aria naturala protejata se face pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința 

actuala a calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 
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Nr. Parametri Descriere 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  306 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Sabanejewia aurata De 

Filippi din punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  307 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Sabanejewia 

aurata De Filippi 

Tendința 

Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei [B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei 

[B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  308 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Cobitis taenia din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Cobitis taenia Linnaeus, 

1758 

Codul EUNIS: 1149 
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Nr. Parametri Descriere 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este 

listata: II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
120 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători 

parțiale 

B.5. 
Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 
500 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata sectorul de 

rau din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei 

este de 4,17. Acest raport este ”>>” – mult mai 

mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea suprafeței 

habitatului speciei in aria naturala protejata se 
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Nr. Parametri Descriere 

face pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  309 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Cobitis taenia Linnaeus din punctul de vedere 

al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  310 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Cobitis taenia Linnaeus 

Tendința 
Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  311 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio kesslerii din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio kesslerii Dybowski, 

1862 

Codul EUNIS: 2511 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 

II – Specii animale si vegetale de interes comunitar 

a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
185 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 
Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
500 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata sectorul de rau 
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Nr. Parametri Descriere 

naturala protejata din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei 

este de 2,70. Acest raport este ”>>” – mult mai 

mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea suprafeței 

habitatului speciei in aria naturala protejata se face 

pentru prima data. 

B.10. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința actuala 

a calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 
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Nr. Parametri Descriere 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  312 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio kesslerii Dybowski 

din punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  313 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Gobio kesslerii Dybowski 

Tendința 
Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

 

Tabelul nr.  314 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio uranoscopus  

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio uranoscopus 

Agassiz, 1828 

Codul EUNIS: 1122 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este listata: 
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Nr. Parametri Descriere 

II – Specii animale si vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea 

unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. 
Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
130 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. 
Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
nu este cazul 

B.6. 
Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
235 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Suprafața adecvata a habitatului speciei in aria 

naturala protejata a fost considerata sectorul de 

rau din cadrul ROSCI0109 Lunca Timisului care 

întrunește condițiile ecologice pentru specie 

(confirmate prin prezenta speciei in urma 

investigațiilor in teren). 

B.8. 

Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei si suprafața actuala a habitatului speciei 

este de 1,81. Acest raport este ”>>” – mult mai 

mare 

B.9. 
Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

”x” – necunoscuta 

Aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca 

Timisului nu a beneficiat de un plan de 

management anterior. Estimarea suprafeței 

habitatului speciei in aria naturala protejata se 

face pentru prima data. 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a insuficienta – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametri Descriere 

suprafeței habitatului speciei 

B.11. 
Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 
medie 

B.12. 
Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta 

B.13. 
Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta 

B.15. 
Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. 
Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. 
Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  315 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Gobio uranoscopus Agassiz 

din punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

Inadecvata 
Nefavorabila - Rea Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  316 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Gobio uranoscopus Agassiz 

Tendința 

Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei [B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei 

[B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 

 

Mamifere 

 

Tabelul nr.  317 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Myotis myotis (Borkhausen, 1764) 

Liliacul comun 

Cod Natura 2000: 1324 

A.2. Tipul populației speciei in aria 

naturala protejata 

 Populație permanenta 

(sedentara/rezidenta) 

 odihna si hrănire / pasaj,  

 reproducere 

B.3.  Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

9919,28 ha 

Explicații: Situl inca cuprinde in proporții 

semnificative păduri de foioase si mixte 

mature, care reprezintă habitate de hrănire 

prioritare pentru specie. In afara de 

acestea specia mai poate sa exploreze si 

alte habitate secundare: marginile de 

pădure, fâșiile de vegetație ripariana de-a 

lungul apelor curgătoare, mozaicuri cu 

pâlcuri de arbori, pășuni si fânețuri etc.  
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B.4.  Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

 slaba - date estimate pe baza 

opiniei experților cu sau fara 

măsurători prin eșantionare; 

Potențialele habitatele de hrănire au fost 

parcurse prin transecte care urmăreau 

structuri liniare cu oarecare atractivitate 

pentru lilieci. Date cuantificabile cu o 

precizie mai buna se pot obține după 

consultarea rezultatelor de evaluare a 

habitatelor, in special datele referitoare la 

structura de vârstă si compoziția floristica 

a pădurilor. 

B.5.  Suprafața reevaluata a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu e cazul 

B.6.  Suprafața  adecvata a habitatului 

speciei in aria naturala protejata 

Nu exista date suficiente, insa putem 

afirma ca habitatele forestiere permit 

susținerea unor efective mai mari, insa 

factorul limitativ este reprezentat de 

adăposturi, in mare parte de natura 

antropogena. 

B.7.  Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Nu e cazul 

B.8.  Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala 

a habitatului speciei 

 ”>” – mai mare,   

Specia este dependenta de existenta unor 

adăposturi adecvate, care in mod natural 

doar in zonele carstice sunt disponibile. 

Suprafața actuala a habitatului s-ar putea 

mari prin recondiționarea unor adăposturi 

antropogene (clădiri, galerii de mina). 
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B.9.  Tendința actuala a suprafeței 

habitatului speciei 

Nu e cazul 

B.10.  Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei 

Nu e cazul 

B.11.  Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Habitatele de hrănire 

 buna (adecvata) 

Adăposturi de vara/hibernare 

 rea 

B.12.  Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

Nu e cazul 

B.13.  Calitatea datelor privind tendința 

actuala a calității habitatului speciei 

Nu e cazul 

B.14.  Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si 

de tendința calității habitatului speciei 

Nu e cazul 

B.15.  Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

 ”U1” – nefavorabila - inadecvata,  

B.16.  Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 ”-” – se înrăutățește,  

B.17.  Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu e cazul 

 

 

Tabelul nr.  318 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Myotis myotis din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

 Stare de conservare 

nefavorabila-

inadecvata 
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Nevertebrate 

 

 

Tabelul nr.  319 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Unio crassus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. 

Specia 

Denumirea științifică: Unio crassus 

Philipsson, 1788 

Codul EUNIS: 1032 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva 

Consiliului Europei 92/43/EEC in care este 

listata: II – Specii animale si vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare si 

IV – Specii animale si vegetale de importanta 

comunitara care necesita protecție stricta 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata 
216 ÷ 288 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața habitatului 

speciei 
buna 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei din 

planul de management anterior 
Nu este cazul 

B.6. Suprafața  adecvata a habitatului speciei in 

aria naturala protejata 
300 – 400 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

Considerând ca specia ar putea ocupa intre 60-

80% din cele 500 ha ale albiei minore a râului 

Timiș in interiorul sitului ROSCI0109. 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a ” >” – mai mare 
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Nr. Parametri Descriere 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 
”x” – necunoscuta. 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata 

medie 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului speciei ”x” – necunoscuta 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 
insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului speciei 

funcție de tendința suprafeței si de tendința 

calității habitatului speciei 

”x” – necunoscuta. 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
”x” – este necunoscuta 

B.17. Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al habitatului speciei 
Nu este cazul 

 

       

Tabelul nr.  320 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Unio crassus 

Tendința 
Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului speciei [B.9.] 

si Tendința actuala a calității habitatului speciei [B.12.] 

x  (necunoscuta) 
Oricare  x sau +/- si -/+  

sau daca nu exista date suficiente 
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Tabelul nr.  321 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Unio crassus din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

 Starea de conservare a 

speciei din punct de 

vedere al habitatului 

speciei este 

nefavorabila- 

inadecvata. 

 . 

 

 

Tabelul nr.  322 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dioszeghyana 

schmidtii din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Dioszeghyana schmidtii 4032 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
Populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

1279,42 ha (suprafața parcelelor forestiere care au 

in compoziție Quercus cerris, Acer tataricum si 

Acer campestre, specii de care este legat ciclul de 

viață al speciei) 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării si/sau 

modelarii datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
Nu este cazul 

B.6. Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 
Nu exista date 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  Nu este cazul 
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Nr Parametri Descriere 

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 
”0” – stabila 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu 

sau fara măsurători prin eșantionare 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata buna (adecvata) 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 
”0” – stabila 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

calității habitatului speciei 

slaba - date estimate pe baza opiniei experților cu 

sau fara măsurători prin eșantionare 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

”0” – stabila 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
”FV” – favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
Nu este cazul 

B.17. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  323 Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei Dioszeghyan 

schmidtii 

Tendința Combinația dintre Tendința actuala a suprafeței habitatului 
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speciei [B.9.] si Tendința actuala a calității habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabila) 0/0 

 

 

Tabelul nr.  324 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dioszeghyan schmidtii din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila 

- 

rea 

Necunoscuta 

Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata [B.3.]  este suficient de mare si tendința 

actuala a suprafeței habitatului speciei [B.9] este 

stabila 

SI 

Calitatea habitatului speciei in aria naturala 

protejata [B.11]  este adecvata pentru supraviețuirea 

pe termen lung a speciei 

   

 

Plante 

 

 

Tabelul nr.  325 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Marsilea quadrifolia 1428 

A.2. Tipul populației speciei in aria naturala 

protejata 
Populație permanenta (sedentara/rezidenta) 

B.3. Suprafața habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

12,41 ha – valoarea efectiva a suprafeței celor 42 

de bazine acvatice in care a fost identificata specia 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafața Buna – inventariere completa 
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Nr Parametri Descriere 

habitatului speciei 

B.5. Suprafața reevaluata a habitatului speciei 

din planul de management anterior 
Nu este cazul 

B.6. Suprafața  adecvata a habitatului speciei 

in aria naturala protejata 

60-70 ha 

Reprezintă suprafața estimativa a celor 280 bazine 

acvatice cu condiții adecvate de dezvoltare pentru 

specia Marsilea quadrifolia 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeței  

adecvate a habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Inventarieri complete a bazinelor acvatice, 

estimări statistice si cartografice 

B.8. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei si suprafața actuala a 

habitatului speciei 

1/5 

Reprezintă raportul dintre B.5. si B.3. 

B.9. Tendința actuala a suprafeței habitatului 

speciei 

„+” – crescătoare 

Suprafața actuala a habitatului speciei este mai 

mica decât suprafața adecvata, reprezentând 

bazinele acvatice in care se poate extinde specia. 

B.10. Calitatea datelor privind tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei 

Buna – inventarieri complete a bazinelor acvatice 

si estimări statistice 

B.11. Calitatea habitatului speciei in aria 

naturala protejata 

Buna (adecvata) in toate cele 280 bazine acvatice. 

Nivel relativ constant al apei in bazine, culoarea 

apei transparenta la maro, săracă in suspensii 

organice, temperatura apei constanta, locuri 

însorite, ferite de vânt, nederanjate zoo-antropic 

B.12. Tendința actuala a calității habitatului 

speciei 

„0” - stabila 

Estimam ca in viitorul apropiat si mediu, 

condițiile de habitat nu se vor modifica daca nu 

sunt intervenții asupra bazinelor acvatice si nu se 

schimba condițiile meteoclimatice specifice zonei. 

B.13. Calitatea datelor privind tendința actuala a Buna – inventarieri complete si estimări statistice 
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Nr Parametri Descriere 

calității habitatului speciei 

B.14. Tendința actuala globala a habitatului 

speciei funcție de tendința suprafeței si de 

tendința calității habitatului speciei 

„+” – crescătoare 

B.15. Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
„FV” – Favorabila 

B.16. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

„+” – crescătoare (starea de conservare se 

îmbunătățește sau cel putin se menține) 

B.17. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al habitatului speciei 
Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  326 Matricea pentru evaluarea tendinței generale a habitatului speciei Marsilea 

quadrifolia L. in aria naturala protejata ROSCI0109 „Lunca Timisului” 

Tendința Combinația dintre Tendința actuala a 

suprafeței habitatului speciei [B.8.] si Tendința 

actuala a calității habitatului speciei [B.11.] 

„+” (crescătoare) +/+ sau +/0 sau 0/+ 

 

 

Tabelul nr.  327 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia din 

punctul de vedere al habitatului speciei 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

Suprafața habitatului speciei in aria naturala 

protejata [B.3.]  este suficient de mare si 

tendința actuala a suprafeței habitatului speciei 

[B.9] este stabila 

SI 

Calitatea habitatului speciei in aria naturala 
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protejata [B.11]  este adecvata pentru 

supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 

 

 

3.1.3 Evaluarea starii de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei  

 

Tabelul C- Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Păsări 

 

 

Tabelul nr.  328 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus cyaneus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele vânat -Circus cyaneus- Linnaeus, 

1766. Cod EUNIS A082 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala protejata  Populație care doar iernează în aria 

naturala protejata 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila și mărimea populației 

viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – perspective bune; 
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C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului speciei  „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei și suprafața habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  Nu exista presiuni actuale definite pentru 

aceasta specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra speciei Nu exista amenințări viitoare definite 

pentru aceasta specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei 

este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  329 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus cyaneus din punct 

de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează perspectiva „favorabile” 

SAU viabilitatea asigurata  pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  330 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus pygargus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele sur -Circus pygargus- Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A084  

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care 

utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului  „0” – stabila; 

file:///X:/P503_USAMV%20Lunca%20Timisului/06_Lucru/03_Plan%20de%20management/Variante%20intermediare/1.Plan%20de%20Management%20-%20DP_CP_19.08.2015.doc%23_Toc421547882
file:///X:/P503_USAMV%20Lunca%20Timisului/06_Lucru/03_Plan%20de%20management/Variante%20intermediare/1.Plan%20de%20Management%20-%20DP_CP_19.08.2015.doc%23_Toc421547882
file:///X:/P503_USAMV%20Lunca%20Timisului/06_Lucru/03_Plan%20de%20management/Variante%20intermediare/1.Plan%20de%20Management%20-%20DP_CP_19.08.2015.doc%23_Toc421547882
file:///X:/P503_USAMV%20Lunca%20Timisului/06_Lucru/03_Plan%20de%20management/Variante%20intermediare/1.Plan%20de%20Management%20-%20DP_CP_19.08.2015.doc%23_Toc421547882
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speciei 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei 

în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Nu exista presiuni actuale definite pentru 

aceasta specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Nu exista amenințări viitoare definite pentru 

aceasta specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei 

este asigurata 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  331 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus pygargus din punct 

de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează perspectiva 

„favorabile” SAU viabilitatea 

asigurata  pe termen lung la [C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  332 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Circus aeruginosus 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele de stuf -Circus aeruginosus- 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A081 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care 

utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila și mărimea populației 

viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului  „0” – stabila; 
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speciei 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei și suprafața habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei 

în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Nu exista presiuni actuale definite pentru 

aceasta specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Nu exista amenințări viitoare definite pentru 

aceasta specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei 

este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  333 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Circus aeruginosus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  334 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Barza alba -Ciconia ciconia- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A031 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria 

naturala protejata pentru odihna si/sau 

hrănire. 

C.3. Tendința viitoare a mărimii 

populației 

 „x” – Necunoscuta. 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabila și mărimea 

 „x” – Necunoscut. 
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populației viitoare a speciei 

C.5. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al populației 

 „x” – Necunoscute. 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor 

 „x” – necunoscut. 

C.8. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 „x” – Necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei în viitor  „x” – Necunoscute. 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie 

acele presiuni actuale care vor genera în 

viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, 

daca efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor [C.10.] a fost estimat ca fiind 

ridicat, mediu sau scăzut; 

 Pentru fiecare presiune actuala asupra speciei 

în aria naturala protejata se pot furniza detalii 

suplimentare asupra intensității presiunilor 

actuale asupra speciei, printr-un text. 

Presiunea actuala 1: utilizarea biocidelor, hormonilor 

și substanțelor chimice. Intensitate: scăzută. 
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Explicație: Impactul a fost evaluat ca fiind scăzut în 

toate locațiile, având în vedere ca acele locațiile erau 

doar rareori vizitate de Barza alba, ale carei teritorii 

principale de hrănire se afla în zone care nu sunt 

influențate de aceasta amenințare. 

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

 Scăzută - se vor încadra în aceasta categorie 

acele amenințări viitoare care vor genera în 

viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, 

daca efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor [C.10.] a fost estimat ca fiind 

ridicat, mediu sau scăzut; 

Amenințarea viitoare 1: Abandonarea sistemelor 

pastorale, absenta pășunilor. Intensitate: medie. 

Explicație: Zonele în care se anticipează 

abandonarea păstoritului se suprapun semnificativ cu 

zone vizitate frecvent de Barza alba pentru hrănire. 

Întrucât Barza alba nu este înrudită din punct de 

vedere trofic cu bovinele și întrucât se hrănește cu 

insecte perturbate de bovinele în mișcare, se 

evaluează ca dezvoltarea excesiva a pășunilor cu 

iarba scurta va avea un efect mediu asupra populației 

locale de barza alba. Un motiv suplimentar al acestei 

evaluări este faptul ca berzele albe din zona de studiu 

aproape ca nu au fost înregistrate hrănindu-se în alte 

zone decât zona inundabila, care s-a dovedit a fi un 

loc local important pentru hrănire. Daca acesta va 

deveni inadecvat, populația locala va fi forțată sa 

zboare mai departe pentru a găsi locuri bune de 

hrănire. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a  nu exista suficiente informații pentru a 

aprecia gradul de asigurare a viabilității pe 
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speciei termen lung a speciei. 

C.14. Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

C.15. Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „X” - necunoscuta 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

 „XX” - nu exista date suficiente pentru a 

putea stabili ca starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

nu este în nici într-un caz favorabila. 

 

Tabelul nr.  335 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Ciconia ciconia din punct 

de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila 

- rea 

Necunoscuta 

   Nu se îndeplinesc condițiile pentru a evalua starea de 

conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor ca fiind favorabila sau nefavorabila-rea, 

sau nu exista date, sau datele existente sunt insuficiente 

sau nu sunt demne de încredere 
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Tabelul nr.  336 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dendrocopos medius 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea pestriță mijlocie -

Dendrocopos medius- Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A238  

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala protejata  Populație permanenta -

sedentara/rezidenta-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila și mărimea populației 

viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului speciei  „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei și suprafața habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, 

respectiv presiunile actuale 

și amenințările viitoare, vor 

avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe 
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termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Nu exista presiuni actuale care 

influențează specia. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra speciei Nu exista amenințări viitoare care 

influențează specia. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a 

speciei este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  337 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dendrocopos medius din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 
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Tabelul nr.  338  Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dendrocopos martius 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea neagra -Dryocopos martius- 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A236 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața 

habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, neafectând semnificativ 
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viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei 

Nu exista presiuni actuale identificate pentru specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare 

asupra speciei 

Nu exista amenințări viitoare identificate pentru 

specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  339 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Dryocopus martius din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  
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pe termen lung la 

[C.13] 

 

 

Tabelul nr.  340 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta alba din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mare -Egretta alba/ Casmerodius albus- Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A027  

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii 

populației 

 „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct   „FV” – Favorabile; 
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de vedere al habitatului speciei 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei 

 Medie - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra speciei, daca efectul cumulat 

al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

Presiunea actuala: vânatul. Intensitate: medie. Explicație: 

Vânatul are un impact asupra Egretei mari în zona 

inundabila a râului Timiș și în canale, unde au fost 

observați indivizi din specia Egreta mare care iernau, 

Intensitatea efectului vânatului asupra Egretei mari a fost 

evaluat ca fiind mediu din următoarele motive: 

a. Iazurile și malurile râului din zona inundabila sunt 

singurele locuri în care Egretele mari sunt observate 

în timpul iernării. 

a. Acestea sunt singurele locuri vizitate de vânătorii de 

păsări de apa -observate în luna decembrie- 

b. În timpul tragerii, toții indivizii de Egreta mare care 

se aflau la o distanta aproximativa de 500 m de 

locul tragerii sunt deranjați și se deplasează în 

căutarea unui loc liniștit 

c. În ciuda vânatului intensiv, Egreta mare nu a fost 

observata părăsind aria protejata speciala.  

d. Nu existe dovezi cu privire la faptul ca, în timpul 

cercetării, vreo Egreta mare a fost împușcată sau 
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rănită.  

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

 Scăzută - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, daca efectul cumulat 

al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

Amenințarea viitoare: vânatul. Intensitate: scăzută. 

Explicație: Vânătoarea va fi reglementata mai bine ca 

urmare a unei planificări viitoare mai precise a 

managementului vânatului. Prin urmare, se preconiza ca 

vânatul, care inca se realizează în zona inundabila a râului 

Timiș, va avea în viitor un impact scăzut asupra păsărilor 

din aria protejata speciala. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  341 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egretta alba din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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inadecvata 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  342 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Egretta garzetta din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mica -Egretta garzetta- Linnaeus, 

1766. Cod EUNIS A026 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala protejata  Populație nerezidenta cuibăritoare -

care utilizează aria naturala 

protejata pentru reproducere-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila și mărimea populației 

viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului speciei  „0” – stabila; 
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C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei și suprafața habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Nu exista presiuni actuale identificate 

pentru specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra speciei Nu exista amenințări viitoare identificate 

pentru specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a 

speciei este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  343 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Egretta garzetta din punct 

de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  344 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Ixobrychus minutus 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul pitic -Ixobrychus minutus- 

Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A022 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala protejata  Populație nerezidenta cuibăritoare -

care utilizează aria naturala 

protejata pentru reproducere-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabila și mărimea populației 

viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 
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C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului speciei  „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a habitatului 

speciei și suprafața habitatului speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra 

speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a 

speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Nu exista presiuni actuale care 

influențează aceasta specie. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra speciei Nu exista amenințări viitoare care 

influențează aceasta specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a 

speciei este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „FV” - favorabila 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  345 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei   Ixobrychus minutus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  346 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius collurio din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul roșiatic -Lanius collurio- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A338 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează 

aria naturala protejata pentru reproducere-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii 

populației 

 „x” – Necunoscuta. 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

 „x” – Necunoscut. 
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starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei 

C.5. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al populației 

 „U1” – Nefavorabile - inadecvate; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor 

 „x” – necunoscut. 

C.8. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 „U1” – Nefavorabile - inadecvate; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor  „x” – Necunoscute. 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, daca efectul cumulat 

al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

Presiunea actuala: incendiul. Efectul asupra speciei: scăzut. 

Detalii suplimentare: Locațiile în care incendiul afectează 

Sfranciocul roșiatic sunt doua: marginea Pădurii Macedonia 

și de-a lungul canalului Ghilad-Timis. Ambele zone sunt 

locuri în care indivizii sunt observați și în care exista cel 

putin parti din teritoriile acestora. Ambele locuri cuprind și 

tufișuri utilizate de aceasta specie pentru cocoțat. în ambele 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

611 

locații, intensitatea impactului cauzat de aceasta presiune 

este evaluata ca fiind scăzută. Motivul principal al acestui 

aspect este faptul ca numai un număr foarte limitat de 

teritorii este afectat -maximum 4 din 120-150, reprezentând 

un număr estimat de teritorii ale acestei specii în cadrul ariei 

protejate speciale- este afectat. Pe de alta parte, incendiile au 

avut loc și înainte sau chiar la începutul perioadei de 

reproducere. 

 

Presiunea actuala: defrișarea. Efectul asupra speciei: scăzut. 

Detalii suplimentare: Efectele defrișării asupra populației de 

Sfrancioc roșiatic au fost evaluate pentru ambele zone 

defrișate din Pădurea Macedonia. Ambele locuri reprezintă 

teritorii stabilite ale acestei specii. Numărul mic de teritorii 

afectate de defrișări -3-4 din 120-150, care reprezintă 

numărul total estimat pentru aria protejata speciala-. 

Sfranciocul roșiatic s-a adaptat deja la aceasta amenințare. 

 

Presiunea actuala: utilizarea biocidelor, hormonilor și 

substanțelor chimice. Efectul asupra speciei: scăzut. Detalii 

suplimentare: Trei din patru locații din aria protejata 

speciala, pe care s-a înregistrat utilizarea pesticidelor, fac 

parte din arealul local al Sfranciocului roșiatic. Aceste 

teritorii, habitatele din cadrul acestora și păsările care le 

ocupa, fac obiectul acestei presiuni, în special ca urmare a 

pierderii hranei sau a hranei potențiale ca urmare a utilizării 

pesticidelor -insecticidelor-. Numai un procent mic din 

populația locala de Sfrancioc roșiatic are teritoriul de 

reproducere în aceste locuri -maximum 8 din 120-150, care 

reprezintă populația totala-. Aceste locuri sunt în principal în 
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întregime terenuri agricole și nu sunt optime pentru 

reproducerea și vânarea de către Sfranciocul roșiatic. 

  

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Nu exista amenințări viitoare identificate pentru specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

 

C.15. Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 „+” – se îmbunătățește; 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  347 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei   Lanius collurio din punct 

de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   
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Tabelul nr.  348 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Nycticorax nycticorax 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul de noapte -Nycticorax nycticorax- 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A023 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care 

utilizează aria naturala protejata pentru 

reproducere- 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 
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C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei 

Nu exista presiuni actuale asupra speciei. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Nu exista amenințări viitoare pentru specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

  „FV” – Favorabila; 

 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

 Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  349 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei   Nycticorax nycticorax din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 
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Tabelul nr.  350 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Phalacrocorax 

pygmaeus din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Cormoranul mic -Phalacrocorax pygmaeus- 

Pallas, 1773. Cod EUNIS A393  

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație care doar iernează în aria 

naturala protejata; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „-” – descrescătoare; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei 

 „x” – Necunoscut. 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al populației 

 „U2” – Nefavorabile - rele; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului 

speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

 „U2” – Nefavorabile - rele; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor  „U2” – Nefavorabile - rele; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, neafectând semnificativ 
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viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei 

Nu exista presiuni actuale asupra speciei. 

Cormoranul mic cuibărește și iernează numai 

temporar în zona și nu se înregistrează adăposturi 

cu regularitate. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Nu exista amenințări viitoare pentru specie. 

Cormoranul mic cuibărește și iernează numai 

temporar în zona și probabil ca nu se înregistrează 

adăposturi cu regularitate. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  nu exista suficiente informații pentru a 

aprecia gradul de asigurare a viabilității pe 

termen lung a speciei. 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

 „U2” – Nefavorabila - rea; 

 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 „x” – Necunoscuta. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

 „XX” - nu exista date suficiente pentru a 

putea stabili ca starea de conservare din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor nu este în nici într-un caz favorabila. 

 

Tabelul nr.  351 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Phalacrocorax pygmaeus din punct de vedere 

al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

  [C.10]înregistrează 

efect 

scăzut/nesemnificativ 
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asupra speciei  

SAU 

 [C.9.] cu perspective 

nefavorabile - rele 

SAU 

viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] 

nu este asigurata 

 

 

Tabelul nr.  352 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Alcedo atthis din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Pescărușul albastru comun -Alcedo atthis- 

Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A229 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -

sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației  „0” – stabila; 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al populației 

  „FV” – Favorabile; 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului 

speciei 

 „0” – stabila; 
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C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor 

 „≈” – aproximativ egal; 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 

  „FV” – Favorabile; 

C.9. Perspectivele speciei în viitor   „FV” – Favorabile; 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei 

Nu exista presiuni actuale asupra speciei. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Nu exista amenințări viitoare pentru specie. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurata; 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

  „FV” – Favorabila; 

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul. 
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Tabelul nr.  353 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Alcedo atthis din punct de 

vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Efect scăzut la [C.10] 

SI 

 [C.9.] înregistrează 

perspectiva 

„favorabile” SAU 

viabilitatea asigurata  

pe termen lung la 

[C.13] 

   

 

 

Tabelul nr.  354 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Falco vespertinus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Vânturelul de seara -Falco vespertinus-  Linnaeus, 1766. 

Cod EUNIS A097  

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează 

aria naturala protejata pentru reproducere-; 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala 

protejata pentru odihna si/sau hrănire. 

C.3. Tendința viitoare a mărimii 

populației 

 „x” – Necunoscuta. 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

 „x” – Necunoscut. 
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starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei 

C.5. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al populației 

 „x” – Necunoscute. 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor 

 „x” – necunoscut. 

C.8. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 „x” – Necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei în viitor  „x” – Necunoscute. 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei 

Nu exista presiuni actuale identificate pentru specie. 

Populația aflata în pasaj nu este sensibila la niciun 

eveniment din cadrul ariei protejate speciale, în timp ce 

reproducerea se realizează rar. 

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Nu exista amenințări viitoare identificate pentru specie. 

Populația aflata în pasaj nu va fi afectata de niciun 

eveniment din cadrul ariei protejate speciale, în timp ce 

reproducerea se realizează rar. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

 nu exista suficiente informații pentru a aprecia 

gradul de asigurare a viabilității pe termen lung a 

speciei. 
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C.14. Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

„x” – Necunoscuta. 

 

 

C.15. Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în 

viitor 

 „XX” - nu exista date suficiente pentru a putea 

stabili ca starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor nu este în nici într-un 

caz favorabila. 

 

Tabelul nr.  355 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Falco vespertinus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

   Nu se îndeplinesc 

condițiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a speciei 

din punct de vedere al 

perspectivelor ca fiind 

favorabila sau 

nefavorabila-rea, sau 

nu exista date, sau 

datele existente sunt 

insuficiente sau nu sunt 

demne de încredere 
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Tabelul nr.  356 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lanius minor din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul mic -Lanius minor- Gmelin, 1788. Cod 

EUNIS A339 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează 

aria naturala protejata pentru reproducere-; 

C.3. Tendința viitoare a mărimii 

populației 

 „x” – Necunoscuta. 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei 

 „x” – Necunoscut. 

C.5. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al populației 

 „x” – Necunoscute. 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

 „x” – Necunoscuta. 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor 

 „x” – necunoscut. 

C.8. Perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului speciei 

 „x” – Necunoscute. 

C.9. Perspectivele speciei în viitor  „x” – Necunoscute. 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor  Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale 
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asupra speciei în viitor si/sau amenințările viitoare, vor avea în viitor un 

efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, 

afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

speciei; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, daca efectul cumulat 

al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a 

fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

 Scăzută - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un 

efect cumulat scăzut asupra speciei, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor 

[C.10.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut; 

Amenințare: Abandonarea sistemelor pastorale și absenta 

pășunilor. Intensitate: medie. Date suplimentare: Daca 

prezenta pășunilor va scădea sau daca va lipsi cu 

desăvârșire în viitor, zonele adecvate în care Sfranciocul 

mic poate caută hrana și vana vor fi mai mici sau calitatea 

acestor locuri va scădea ca urmare a dezvoltării excesive. 

Sfranciocul mic evita sa se hrănească în zone agricole 

mari, precum și pășunile cu iarba înaltă. Cu toate acestea, 

aceasta specie prefera evident un habitat agricol mozaic în 

cadrul ariei protejate speciale decât doar pășuni -probabil 

din cauza apropierii de copacii buni pentru reproducere-, 

așadar, chiar daca aceasta amenințare va avea loc, s-a 

evaluat ca va avea un efect scăzut asupra populației locale 

a acestei specii.  

C.13. Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

 nu exista suficiente informații pentru a aprecia 

gradul de asigurare a viabilității pe termen lung a 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

624 

speciei. 

C.14. Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

 

C.15. Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 „x” – Necunoscuta. 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 

 „XX” - nu exista date suficiente pentru a putea 

stabili ca starea de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor nu este în nici 

într-un caz favorabila. 

 

 

Tabelul nr.  357 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Lanius minor din punct de 

vedere al perspectivelor speciei 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Amfibieni 

 

Tabelul nr.  358 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 
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Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Bombina bombina Linnaeus, 1761 

Codul EUNIS: 1188 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: 

 II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror 

conservare necesita desemnarea unor arii speciale de conservare 

  IV – Specii animale și vegetale de importanta comunitara 

care necesita protecție stricta 

A.2. 
Statut de prezenta 

temporala a speciilor 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”+” – crescătoare  

Desi este nerealist sa afirmam ca implementarea Planului de 

management poate avea efecte pozitive imediate. Prin implementarea 

prezentului Plan de management se dorește menținerea stării actuale 

de conservare și crearea bazei pentru atingerea stării de conservare 

favorabila prin îmbunătățirea condițiilor de habitat favorabil speciei.  

C.4. Raportul dintre 

mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabila și mărimea 

populației viitoare a 

speciei  

 ”>” – mai mare. Într-o prima etapa este necesara favorizarea 

condițiilor de habitat favorabil speciei pentru a încuraja o creștere 

populațională. Pe durata implementării prezentului Plan de 

management se dorește reducerea raportului dintre mărimea 

populației de referință pentru starea de conservare favorabila și 

mărimea populației speciei de la “>> – mult mai mare” la ”> – mai 

mare”. 

C.5. Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populației 

 U1 – perspective inadecvate 
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Nr. Parametru Descriere 

C.6. Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”+” – crescătoare. Prin implementarea prezentului Plan de 

management se dorește menținerea suprafețelor actuale ale habitatelor 

favorabile speciei și crearea condițiilor de formare a unor noi habitate 

de reproducere.  

C.7. Raportul dintre 

suprafața adecvata a 

habitatului speciei și 

suprafața habitatului 

speciei în viitor  

 ”>” – mai mare 

C.8. Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9. Perspectivele speciei 

în viitor 
„U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau amenințările 

viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, semnificativ 

asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

speciei; 
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Nr. Parametru Descriere 

C.11. Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A01 Cultivare Medie 

A04 Pășunatul Ridicat 

A07 

Utilizarea produselor 

biocide, hormoni și substanțe 

chimice 

Ridicat 

A08 Fertilizarea -cu îngrășământ- Medie 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de mare 

viteza 

Medie 

D05 
Îmbunătățirea accesului în 

zona 

Medie 

E03.01 

Depozitarea deșeurilor 

menajere/deșeurilor 

provenite din bazele de 

agrement 

Scăzută 

G01.02 
Mersul pe jos, calare, și 

vehicule nemotorizate 

Scăzută 

G01.03.02 

Conducerea în afara 

drumului a vehiculelor 

motorizate 

Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

H06.01. Zgomot, poluare fonica Scăzută 

J01.01 Incendii Medie 

J02.04.02 Lipsa inundațiilor Scăzută 

J.02.12.02 
Diguri de apărare pentru 

inundații 

Medie 

 

C.12. Intensitatea 

amenințărilor viitoare 

asupra speciei 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Scăzută 

J02.05.05 
Hidrocentrale mici, 

stăvilare 

Scăzută 

J02.06.02 

Captări de apa de 

suprafața pentru 

alimentarea cu apa 

Scăzută 
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Nr. Parametru Descriere 

C.13. Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 
 Viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurata 

C.14. Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. Tendința stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

„0” – este stabila 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr.  359 Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei Bombina bombina în viitor, 

după implementarea planului de management actual 

Favorabila 
Nefavorabila 

– Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Stare 

nefavorabila -

orice alta 

combinație- 
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Pesti 

 

Tabelul nr.  360 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Aspius aspius din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Aspius aspius Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1130 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 
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Nr. Parametru Descriere 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 
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Nr. Parametru Descriere 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. Starea de conservare nu este cazul 
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Nr. Parametru Descriere 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 

Tabelul nr.  361 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Aspius aspius din punct de 

vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Tabelul nr.  362 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio albipinnatus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 

Codul EUNIS: 1124 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 
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Nr. Parametru Descriere 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 
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Nr. Parametru Descriere 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

agricole și forestiere 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 

 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 
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Nr. Parametru Descriere 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  363 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Gobio albipinnatus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

 

Tabelul nr.  364 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rhodeus sericeus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 
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Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Rhodeus sericeus Pallas, 1776 subsp. 

amăruș Mrakovcic et al., 1995, Kottelat, 1997 

Codul EUNIS: 1134 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 
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Nr. Parametru Descriere 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 
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D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 

 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 
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Nr. Parametru Descriere 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 
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Tabelul nr.  365 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Rhodeus sericeus din punct 

de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

 

Tabelul nr.  366 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Misgurnus fossilis din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1145 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 
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Nr. Parametru Descriere 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
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Nr. Parametru Descriere 

speciei în viitor termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12. 
Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 
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Tabelul nr.  367 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Misgurnus fossilis din 

punct de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  368 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Sabanejewia aurata 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Sabanejewia aurata De Filippi, 1863 

Codul EUNIS: 1146 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 
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Nr. Parametru Descriere 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
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Nr. Parametru Descriere 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 Poluarea apelor de suprafața Scăzută 
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Nr. Parametru Descriere 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 

 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. Starea de conservare din 

punct de vedere al 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 
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Nr. Parametru Descriere 

perspectivelor speciei în 

viitor 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 

 

Tabelul nr.  369 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Sabanejewia aurata din 

punct de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Tabelul nr.  370 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Cobitis taenia din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1149 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 
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Nr. Parametru Descriere 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

”>” – mai mare 
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Nr. Parametru Descriere 

viitor  

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 

 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 Modificarea funcțiilor Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

hidrografice 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  371 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Cobitis taenia din punct de 

vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  372 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio kesslerii din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio kesslerii Dybowski, 1862 

Codul EUNIS: 2511 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. 
Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

”>>” – mult mai mare 
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Nr. Parametru Descriere 

viitoare a speciei 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 
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Nr. Parametru Descriere 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 
Medie 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 
Captări de apa de suprafața 

pentru hidro-centrale 
Medie 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. Starea de conservare nu este cazul 
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Nr. Parametru Descriere 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 

 

Tabelul nr.  373 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Gobio kesslerii din punct 

de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  374 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Gobio uranoscopus 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio uranoscopus Agassiz, 1828 

Codul EUNIS: 1122 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a ”0” – stabila 
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Nr. Parametru Descriere 

mărimii populației Desi tendința viitoare a mărimii populației a fost estimata ca fiind 

stabila, totuși sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține 

populația actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 Lunca 

Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei 

”>>” – mult mai mare 

C.5. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabila 

C.7. 

Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

habitatului speciei în 

viitor  

”>” – mai mare 

C.8. 

Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 
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Nr. Parametru Descriere 

C.9. 
Perspectivele speciei în 

viitor 
”U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. 
Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei 

Medie 

Cod 

presiune 
Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

A05 

Creșterea animalelor și 

creșterea animalelor -fara 

pășunat- 

Scăzută 

D01.05 Poduri, viaducte Scăzută 

E01.04 
Alte modele -tipuri- de 

habitate/locuințe 
Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 
Medie 

H01.03 Alte surse de poluare a apelor Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

de suprafața 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 
Ridicata 

J02 
Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice 

Ridicata 

 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

D01.02 Drumuri, autostrăzi Medie 

D01.04 
Cai ferate, cai ferate de 

mare viteza 
Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 
Medie 

J02.06.02 
Captări de apa de suprafața 

pentru alimentarea cu apa 
Medie 

J02.06.06 Captări de apa de suprafața Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

pentru hidro-centrale 

 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de asigurare 

al viabilității pe termen lung al speciei 

C.14. 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. 

Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabila 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  375 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Gobio uranoscopus  din 

punct de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Mamifere 
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Tabelul nr.  376 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Myotis myotis -Borkhausen, 1764- 

Liliacul comun 

Cod Natura 2000: 1324 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -

sedentara/rezidenta- 

 odihna și hrănire / pasaj,  

 reproducere 

C.3.  Tendința viitoare a mărimii populației  ”-” – descrescătoare,  

-Se presupune ca “planul de 

management actual” se refera de 

fapt la planul de management în 

elaborare- 

C.3.  Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și mărimea 

populației viitoare a speciei  

 ”>” – mai mare,   

C.4.  Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populației 

 U2 – perspective inadecvate 
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C.5.  Tendința viitoare a suprafeței habitatului 

speciei 

 ”-” – descrescătoare,  

Explicații: Pădurile mature sunt 

exploatate cu o intensitate în 

creștere, iar aceasta tendință pare sa 

se mențină în următorii 5 ani, 

deoarece planurile de amenajament 

în vigoare au fost concepute pentru 

perioade de 10 ani. La fel se 

preconizează și degradarea continua 

a adăposturilor antropice, pana nu 

se vor găsi fonduri pentru 

consolidări, reparații etc. 

C.6.  Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor  

 ”>” – mai mare,   

Explicații: vezi la C.6. 

C.7.  Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 U2 – nefavorabile – inadecvate, 

C.8.  Perspectivele speciei în viitor  ”U1” – nefavorabile - inadecvate,  

C.9.  Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei 

în viitor 

 Mediu - impacturile, respectiv 

presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în 

viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, 

afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei; 
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C.10.  Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  În sit nu s-au identificat presiuni de nivel 

ridicat exercitate asupra speciei în cauza. 

presiuni de intensitate medie 

- D01.02 drumuri, autostrăzi 

- G05.11 moartea sau rănirea prin 

coliziune 

presiunide intensitate scăzută 

- H06.01.02 poluarea fonica 

cauzata de o sursa difuza sau 

permanenta 

- H06.01.01 poluarea fonica 

cauzata de o sursa neregulata 

- H06.02 poluare luminoasa 

În zonele acoperite de păduri următoarele 

presiuni își exercita efectul: 

presiuni de intensitate medie 

- B07 alte activități silvice: 

scăderea procentului pădurilor 

mature în favoarea categoriilor 

de vârstă mai tinere 

presiunide intensitate scăzută 

- B02.02 Defrișări 

- B03 Exploatare forestiera fara 

replantare sau refacere naturala 

- H01.05 Poluarea difuza a apelor 

de suprafața, cauzata de 

activități agricole și forestiere 

- H06.01.01 poluarea fonica 

cauzata de o sursa neregulata 

În văile cu râuri, care reprezintă rute de 

zbor și orientare pentru specie: 

presiuni de intensitate medie 

- B07 alte activități silvice: 
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C.11.  Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

În sit nu s-au identificat amenințări de nivel 

ridicat exercitate asupra speciei în cauza. 

De-a lungul drumurilor naționale 

următoarele amenințări își exercita efectul: 

amenințări de intensitate medie 

- D01.02 drumuri, autostrăzi 

- G05.11 moartea sau rănirea prin 

coliziune 

amenințări  de intensitate scăzută 

- H06.01.02 poluarea fonica 

cauzata de o sursa difuza sau 

permanenta 

- H06.01.01 poluarea fonica 

cauzata de o sursa neregulata 

- H06.02 poluare luminoasa 

În zonele acoperite de păduri următoarele 

amenințări  își exercita efectul: 

amenințări  de intensitate medie 

- B07 alte activități silvice: 

scăderea procentului pădurilor 

mature în favoarea categoriilor 

de vârstă mai tinere 

amenințări  de intensitate scăzută 

- B02.02 Defrișări 

- B03 Exploatare forestiera fara 

replantare sau refacere naturala 

- H01.05 Poluarea difuza a apelor 

de suprafața, cauzata de 

activități agricole și forestiere 

- H06.01.01 poluarea fonica 

cauzata de o sursa neregulata 

În văile cu pârâuri, care reprezintă rute de 

deplasare și ghidaj pentru specie: 
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C.12.  Viabilitatea pe termen lung a speciei  viabilitatea pe termen lung a speciei 

ar putea fi asigurata; 

C.13.  Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

 ”U1” – nefavorabila - inadecvata,  

  

C.14.  Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 ”-” – se înrăutățește,  

C.15.  Starea de conservare necunoscuta din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

 Nu e cazul 

 

 

Tabelul nr.  377 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Myotis myotis din punct 

de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Nevertebrate 

 

Tabelul nr.  378 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Unio crassus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia Denumirea științifică: Unio crassus Philipsson, 1788 

Codul EUNIS: 1032 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 
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Nr. Parametru Descriere 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii 

speciale de conservare și IV – Specii animale și vegetale de 

importanta comunitara care necesita protecție stricta 

A.2. Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a 

mărimii populației 

”0” – stabila 

Sunt necesare eforturi pentru a menține populația actuala a speciei 

Unio crassus, mai precis pentru a evita scăderea mărimii 

populației. Este precaut sa consideram ca într-o prima etapa -

perioada de implementare a primului Plan de management pentru 

situl ROSCI0109- tinta realista este aceea de menținere a mărimii 

populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa existe 

premisele creșterii populației speciei. 

C.4. Raportul dintre mărimea 

populației de referință 

pentru starea favorabila și 

mărimea populației 

viitoare a speciei  

 ”>>” – mult mai mare 

C.5. Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

populației 

 U1 – perspective inadecvate 

C.6. Tendința viitoare a 

suprafeței habitatului 

speciei 

”0” – stabil 

C.7. Raportul dintre suprafața 

adecvata a habitatului 

speciei și suprafața 

 ”>” – mai mare 
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Nr. Parametru Descriere 

habitatului speciei în 

viitor  

C.8. Perspectivele speciei din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

 „U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.9. Perspectivele speciei în 

viitor 
„U1” – nefavorabile – inadecvate 

C.10. Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale si/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

C.11. Intensitatea presiunilor 

actuale asupra speciei  

 Medie 

Cod 

presiune  Denumire presiune 

Intensitatea 

presiunilor -

perspective de 

viitor- 

A04.02 Pășunat neintensiv Scăzută 

E03.01 
Depozitarea deșeurilor 

menajere 

Medie 

F02.03 Pescuit de agrement Medie 

H01.01 
Poluarea apelor de suprafața 

din surse industriale 

Medie 

H01.03 
Alte surse de poluare a apelor 

de suprafața 

Medie 
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Nr. Parametru Descriere 

H01.05 

Poluarea difuza a apelor de 

suprafața cauzata de activități 

agricole și forestiere 

Medie 

H01.08 

Poluarea apelor de suprafața 

cauzata de apa de canalizare 

menajera și de ape uzate 

Scăzută 

I01 
Specii invazive non-native -

alogene- 

Ridicata 

J02.12.02 

Diguri de apărare pentru 

inundații în sistemele de apa 

interioare 

Ridicata 

 

C.12. Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie 

Cod 

amenințare 
Denumire amenințare 

Intensitatea 

amenințărilor -

perspective de 

viitor- 

C01.01 Extragere de nisip și pietriș Medie 

J02.05 
Modificarea funcțiilor 

hidrografice 

Medie 

J02.06 Captări de apa de suprafața  Medie 

 

C.13. Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 nu exista suficiente informații pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilității pe termen lung al speciei.  

Explicație: acest parametru depinde de un număr foarte mare de 

prezumții și ipoteze. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.14. Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” – nefavorabila – inadecvata 

C.15. Tendința stării de 

conservare din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

„0” – este stabila 

C.16. Starea de conservare 

necunoscuta din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  379 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Unio crassus din punct de 

vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Starea de conservare a 

speciei din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor, după 

implementarea planului 

de management actual 

este nefavorabila-

inadecvata 
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Tabelul nr.  380 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Dioszeghyana 

schmidtii din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Dioszeghyan schmidtii 4032 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 
Populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației ”0” – stabila 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei  

”≈” – aproximativ egal 

C.5. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al populației 
FV – perspective bune 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței habitatului 

speciei 
”0” – stabila 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața habitatului 

speciei în viitor  

”≈” – aproximativ egal 

C.8. Perspectivele speciei din punct de vedere 

al habitatului speciei 
FV – favorabile 

C.9. Perspectivele speciei în viitor ”FV” – favorabile 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale 

și amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 

lung a speciei 
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Nr Parametru  Descriere 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  
Scăzută 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

speciei 

Scăzută 

Intensitatea amenințărilor viitoare asupra speciei, 

reprezentate de curățarea pădurii și replantarea 

pădurii cu arbori nenativi, poate fi scăzută în 

condițiile unui management forestier adecvat. 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurata 

C.14. Starea de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 
”FV” – favorabila  

C.15. Tendința stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 
Nu este cazul 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul 

 

 

Tabelul nr.  381 Matricea evaluării stării de conservare a speciei Dioszeghyana schmidtii din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management 

actual: 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 
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actuale și amenințările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei [C.10]  

SI 

perspectivele speciei în 

viitor [C.9.] sunt 

favorabile 

 

 

Plante 

 

Tabelul nr.  382 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Marsilea quadrifolia 1428 

A.2. Tipul populației speciei în aria naturala 

protejata 
Populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

C.3. Tendința viitoare a mărimii populației „+” – în creștere 

C.4. Raportul dintre mărimea populației de 

referință pentru starea favorabila și 

mărimea populației viitoare a speciei  

”≈” – aproximativ egal 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 
FV – perspective bune 
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Nr Parametru  Descriere 

C.6. Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

„+” – estimativ în creștere 

Suprafața actuala a habitatului speciei este mai mica 

decât suprafața adecvata, reprezentând bazinele 

acvatice în care se poate extinde specia. Sunt 

necesare observații -monitorizări- pe durata mai 

multor ani pentru a evidenția tendința dinamicii 

suprafețelor actuale în care a fost identificata specia. 

C.7. Raportul dintre suprafața adecvata a 

habitatului speciei și suprafața 

habitatului speciei în viitor  

”≈” – aproximativ egal 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

„FV” – favorabile 

În corelație cu estimările privind suprafața actuala și 

adecvata a habitatului speciei. 

Sunt necesare observații -monitorizări- pe durata mai 

multor ani pentru a evidenția perspectivele speciei 

din punctul de vedere al habitatului. 

C.9. Perspectivele speciei în viitor ”FV” – favorabile 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Nesemnificativ – Impacturile, respectiv presiunile 

actuale si/sau amenințările viitoare, asa cum au fost 

acestea identificate, observate și evaluate în cursul 

inventarierii din 2014, vor avea în viitor un efect 

cumulat nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

viabilitatea pe termen lung a speciei. 

Sunt necesare observații -monitorizări- pe durata mai 

multor ani pentru a evidenția efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

678 

Nr Parametru  Descriere 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

Nesemnificativa 

Populațiile speciei Marsilea quadrifolia nu se 

regăsesc sub presiuni zoo-antropice semnificative la 

momentul actual. Colonizarea bazinelor acvatice 

care oferă condiții similare de viețuire se va putea 

realiza pe calea celor trei vectori de migrare 

enumerați și la momentul întrunirii condițiilor 

optime necesare pentru dezvoltare.   

Sunt necesare observații -monitorizări- pe durata mai 

multor ani pentru a evidenția presiunile și 

amenințările actuale și viitoare și intensitatea 

acestora asupra speciei. 

C.12. Intensitatea amenințărilor viitoare 

asupra speciei 
Scăzută 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei Marsilea 

quadrifolia în Lunca Timisului este asigurata. 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

”FV” – favorabila  

C.15. Tendința stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

„0” – este stabila 

C.16. Starea de conservare necunoscuta din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 
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Tabelul nr.  383 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei  Marsilea quadrifolia din 

punct de vedere al perspectivelor speciei după implementarea planului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Specia Marsilea 

quadrifolia L. în aria 

naturala protejata 

ROSCI0109 „Lunca 

Timisului” este viabila 

pe termen lung. 

   

 

 

 3.1.4 Evaluarea globala a speciei 

 

Tabelul D- Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 

protejate 

Păsări 

 

Tabelul nr.  384 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Circus cyaneus 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele vânat -Circus cyaneus- Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A082  

A.2. Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 

 Populație care doar iernează în aria naturala protejata; 

D.3. Starea globala de   „FV” – Favorabila; 
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conservare a speciei 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații suplimentare - 

 

 

Tabelul nr.  385 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Circus cyaneus 

Favorabila Nefavorabila - inadecvata Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri  [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

Tabelul nr.  386 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Circus 

pygargus  în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele sur -Circus pygargus- Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A084  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

D.3. Starea globala de   „FV” – Favorabila; 
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conservare a speciei 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  387 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Circus pygargus 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

Tabelul nr.  388 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Circus 

aeruginosus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Eretele de stuf -Circus aeruginosus- Linnaeus, 1758. Cod EUNIS 

A081 
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A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

  „FV” – Favorabila; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  389 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Circus aeruginosus 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 
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Tabelul nr.  390 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Ciconia 

ciconia în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Barza alba -Ciconia ciconia- Linnaeus, 1758. Cod EUNIS A031 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „0” – stabila; 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.  391 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Ciconia ciconia 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  392 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Dendrocopos 

medius în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea pestriță mijlocie -Dendrocopos medius- Linnaeus, 

1758. Cod EUNIS A238  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

  „FV” – Favorabila; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 
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Tabelul nr.  393 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Dendrocopos 

mediu 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

 

Tabelul nr.  394 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Dryocopos 

martius în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Ciocănitoarea neagra -Dryocopos martius- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A236  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

  „FV” – Favorabila; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de  Nu este cazul. 
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conservare 

necunoscuta 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  395 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Dryocopos martius 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

Tabelul nr.  396 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Egretta alba 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mare -Egretta alba/ Casmerodius albus- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A027  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

D.3. Starea globala de  „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 
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conservare a speciei 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „-” – descrescătoare; 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  397 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Egretta alba 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  398 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Egretta 

garzetta în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Egreta mica -Egretta garzetta- Linnaeus, 1766. Cod EUNIS A026  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

D.3. Starea globala de   „FV” – Favorabila; 
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conservare a speciei 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  399 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Egretta garzetta 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

Tabelul nr.  400 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Ixobrychus 

minutus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul pitic -Ixobrychus minutus- Linnaeus, 1766. Cod EUNIS 

A022 
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A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „0” – stabila; 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  401 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Ixobrychus 

minutus 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  402 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Lanius 

collurio în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 
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A.1. Specia Sfranciocul roșiatic -Lanius collurio- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A338 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

D.4. Tendința stării 

globale de 

conservare a speciei  

 „0” – stabila; 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  403 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Lanius collurio 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   
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Tabelul nr.  404 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Nycticorax 

nycticorax în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Stârcul de noapte -Nycticorax nycticorax- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A023  

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

  „FV” – Favorabila; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

Tabelul nr.  405 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Nycticorax 

nycticorax 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 
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Tabelul nr.  406 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Phalacrocorax 

pygmaeus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Cormoranul mic -Phalacrocorax pygmaeus- Pallas, 1773. Cod 

EUNIS A393 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U2” – Nefavorabila - rea; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „+” – crescătoare; 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 
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Tabelul nr.  407 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Phalacrocorax 

pygmaeus 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

  Unul sau mai multi 

parametri în stare rea 

 

 

 

Tabelul nr.  408 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Alcedo atthis din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Pescărușul albastru comun -Alcedo atthis- Linnaeus, 1758. Cod 

EUNIS A229 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

  „FV” – Favorabila; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 Nu este cazul. 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 
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Tabelul nr.  409 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Alcedo atthis 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri [A.15.], 

[B.15.], [C.14.] sunt în stare 

favorabila sau unul este 

necunoscut și ceilalți în stare 

favorabila 

   

 

 

Tabelul nr.  410 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Falco 

vespertinus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Vânturelul de seara -Falco vespertinus- Linnaeus, 1766. Cod EUNIS 

A097 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

 Populație aflata în pasaj care utilizează aria naturala protejata 

pentru odihna si/sau hrănire. 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „0” – stabila; 

D.5. Starea globala de Nu este cazul. 
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conservare 

necunoscuta 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

 

 

Tabelul nr.  411 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Falco vespertinus 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta 

combinație 

  

 

 

Tabelul nr.  412 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Lanius minor 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Sfranciocul mic -Lanius minor- Gmelin, 1788. Cod EUNIS A339 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria naturala 

protejata 

 Populație nerezidenta cuibăritoare -care utilizează aria 

naturala protejata pentru reproducere-; 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

 „U1” – Nefavorabila - inadecvata; 

D.4. Tendința stării globale 

de conservare a speciei  

 „+” – crescătoare; 
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D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu este cazul. 

D.6. Informații 

suplimentare 

- 

Tabelul nr.  413 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Lanius minor 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Orice alta 

combinație 

  

 

Amfibieni 

 

Tabelul nr.  414 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina 

bombina în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Bombina bombina Linnaeus, 1761 

Codul EUNIS: 1188 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: 

 II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror 

conservare necesita desemnarea unor arii speciale de conservare 

  IV – Specii animale și vegetale de importanta comunitara care 

necesita protecție stricta 

A.2. Statut de prezenta 

temporala a 

populație permanenta -sedentara/rezidenta- 
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Nr. Parametru Descriere 

speciilor 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 

Având în vedere ca starea de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației, habitatului și perspectivelor viitoare au fost evaluate ca ”U1” 

– nefavorabila – inadecvata, putem afirma ca starea globala de 

conservare a speciei este ”U1” – nefavorabila – inadecvata. 

D.4. Tendința stării 

globale de 

conservare a speciei 

”+” – se îmbunătățește 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul 

D.6. Informații 

suplimentare 

Consideram necesara realizarea următoarelor precizări: 

 perioada scurta de derulare a proiectului și surprinderea sezonului 

rece -in care herpetofauna nu este activa- a permis realizarea cu 

succes a doar doua vizite în teren pentru aceasta componenta; 

 surprinderea sfârșitului și respectiv începutului sezonului activ al 

amfibienilor nu a permis identificarea speciei în efective suficient de 

mari pentru realizarea unor estimări realiste. Ca urmare a numărului 

mic de exemplare identificate în teren, mărimea a populației poate fi 

subestimata; 

 Formularul Standard Natura 2000 al ROSCI0109 Lunca Timisului 

nu prezintă informații referitoare la populația speciei. în urma 

realizării prezentului studiu, acesta poate fi actualizat; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a beneficiat 

de un plan de management anterior. 
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Tabelul nr.  415 Matricea pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina bombina în cadrul 

ROSCI0109 Lunca Timisului 

Favorabila 
Nefavorabila 

– Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Stare 

nefavorabila -

orice alta 

combinație- 

  

 

Pesti 

 

Tabelul nr.  416 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Aspius aspius 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Aspius aspius Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1130 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului 

Europei 92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și 

vegetale de interes comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de conservare 

a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 
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Nr. Parametru Descriere 

D.5. 
Starea globala de conservare 

necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza 

cărora a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în 

aria naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare 

a primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat 

sa existe premisele creșterii populației speciei. 

 

 

Tabelul nr.  417 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Aspius aspius 

Favorabila 
Nefavorabila – 

Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   
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Tabelul nr.  418 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Gobio 

albipinnatus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 

Codul EUNIS: 1124 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului 

Europei 92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și 

vegetale de interes comunitar a căror conservare necesita 

desemnarea unor arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de conservare 

a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de conservare 

necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza 

cărora a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în 

aria naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 
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Nr. Parametru Descriere 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare 

a primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat 

sa existe premisele creșterii populației speciei. 

 

 

Tabelul nr.  419 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Gobio albipinnatus: 

Favorabila 
Nefavorabila – 

Inadecvata 

Nefavorabila – 

Rea 
Necunoscuta 

 Orice alta 

combinație 

  

 

 

Tabelul nr.  420 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Rhodeus 

sericeus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Rhodeus sericeus Pallas, 1776 subsp. 

amăruș Mrakovcic et al., 1995, Kottelat, 1997 

Codul EUNIS: 1134 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 
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Nr. Parametru Descriere 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 
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Tabelul nr.  421 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Rhodeus sericeus: 

Favorabila 
Nefavorabila – 

Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

Tabelul nr.  422 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Misgurnus 

fossilis în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1145 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 
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Nr. Parametru Descriere 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 

 

 

Tabelul nr.  423 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Misgurnus fossilis  : 

Favorabila Nefavorabila – Inadecvata Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  424 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Sabanejewia 

aurata în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 
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Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Sabanejewia aurata De Filippi, 1863 

Codul EUNIS: 1146 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 
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Nr. Parametru Descriere 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 

 

Tabelul nr.  425 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Sabanejewia aurata 

Favorabila Nefavorabila – Inadecvata Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

 

Tabelul nr.  426 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Cobitis taenia 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

Codul EUNIS: 1149 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 
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Nr. Parametru Descriere 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 
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Tabelul nr.  427 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Cobitis taenia 

Favorabila 
Nefavorabila – 

Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta combinație   

 

 

Tabelul nr.  428 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Gobio kesslerii 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio kesslerii Dybowski, 1862 

Codul EUNIS: 2511 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 
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Nr. Parametru Descriere 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 

 

Tabelul nr.  429 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Gobio kesslerii: 

Favorabila 
Nefavorabila 

– Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta 

combinație 

  

 

 

Tabelul nr.  430 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Gobio 

uranoscopus în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 
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Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Denumirea științifică: Gobio uranoscopus Agassiz, 1828 

Codul EUNIS: 1122 

Anexa din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de 

interes comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor 

arii speciale de conservare 

A.2. 
Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. 
Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. 
Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
”0” – este stabila 

D.5. 
Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora 

a fost stabilita starea globala de conservare a speciei în aria 

naturala protejata- ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra ihtiofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au 

permis surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -

inclusiv a tuturor fazelor fenologice- în dezvoltarea 

indivizilor; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a 

beneficiat de un plan de management anterior; 

 sunt necesare eforturi/intervenții pentru a menține populația 

actuala a speciei. Din considerente precauționare, s-a 
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Nr. Parametru Descriere 

considerat ca într-o prima etapa -perioada de implementare a 

primului Plan de management pentru situl ROSCI0109 

Lunca Timisului- tinta realista sa fie aceea de menținere a 

mărimii populației sperând ca într-un viitor mai îndepărtat sa 

existe premisele creșterii populației speciei. 

 

 

Tabelul nr.  431 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Gobio uranoscopus: 

Favorabila 
Nefavorabila – 

Inadecvata 
Nefavorabila – Rea Necunoscuta 

 Orice alta 

combinație 

  

 

Mamifere 
 

Tabelul nr.  432 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Myotis myotis în 

cadrul ariei naturale protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Myotis myotis -Borkhausen, 1764- 

Liliacul comun 

Cod Natura 2000: 1324 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria 

naturala protejata 

 Populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

 odihna și hrănire / pasaj,  

 reproducere 

D.3.  Starea globala de ”U1” – nefavorabila - inadecvata,  
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conservare a 

speciei 

D.3.  Tendința stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

”-” – se înrăutățește,  

D.4.  Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

 Nu e cazul 

D.5.  Informații 

suplimentare 

Starea globala a speciei depinde în mare măsură de calitatea 

habitatelor, în special de calitatea și numărul adăposturilor adecvate 

disponibile.  

 

 

Tabelul nr.  433 Matricea evaluării stării globale de conservare a speciei Myotis myotis 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Stare nefavorabila 

inadecvata -orice alta 

combinație- 

  

 

Nevertebrate 

 

Tabelul nr.  434 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Unio crassus 

în cadrul ariei naturale protejate 

Nr. Parametru Descriere 
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Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Denumirea științifică: Unio crassus Philipsson, 1788 

Codul EUNIS: 1032 

Anexele din Directiva „Habitate” – Directiva Consiliului Europei 

92/43/EEC în care este listata: II – Specii animale și vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesita desemnarea unor arii speciale de 

conservare și IV – Specii animale și vegetale de importanta comunitara 

care necesita protecție stricta 

A.2. Tipul populației 

speciei în aria 

naturala protejata 

populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 
”U1” – nefavorabila – inadecvata 

D.4. Tendința stării 

globale de 

conservare a speciei 

„0” – este stabila 

D.5. Starea globala de 

conservare 

necunoscuta 

Nu este cazul 

D.6. Informații 

suplimentare 

Consideram următoarele informații suplimentare -pe baza cărora a fost 

stabilita starea globala de conservare a speciei în aria naturala protejata- 

ca fiind relevante: 

 investigațiile asupra malacofaunei s-au realizat în perioade 

caracterizate prin debite mari ale râului Timiș – ce nu au permis 

surprinderea în totalitate a ciclurilor complete -inclusiv a tuturor 

fazelor fenologice- în dezvoltarea scoicilor; 

 informația privind mărimea populației din Formularul Standard 
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Nr. Parametru Descriere 

Natura 2000 al ROSCI0109 Lunca Timisului este supraestimata; 

 aria naturala protejata ROSCI0109 Lunca Timisului nu a beneficiat 

de un plan de management anterior. 

 

 

Tabelul nr.  435 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei  Unio crassus 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Din agregarea 

rezultatelor 

parametrilor A.15, B.15 

și C.14 rezulta starea 

globala de conservare a 

speciei nefavorabila-

inadecvata 

  

 

 

Tabelul nr.  436 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Dioszeghyana 

schmidtii în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Dioszeghyana schmidtii 4032 

A.2. Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
Populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 
”FV” – favorabila 
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Nr Parametru  Descriere 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
Nu este cazul 

D.5. Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Pădurile de stejar din sit care includ habitate favorabile pentru 

specia Dioszeghyana schmidtii sunt gospodărite în sensul 

menținerii compoziției native a arboretelor, iar condițiile de 

biotop din aceste păduri sunt favorabile pentru menținerea pe 

termen lung a habitatului speciei. 

 

 

Tabelul nr.  437 Matricea evaluării stării globale de conservare a speciei Dioszeghyana schmidtii: 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei trei parametri 

[A.15.], [B.15.] și 

[C.14.] sunt în stare 

favorabila 

   

 

Plante 

 

Tabelul nr.  438 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Marsilea 

quadrifolia în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Parametru  Descriere 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Marsilea quadrifolia L. 1428 

A.2. Tipul populației speciei în 

aria naturala protejata 
Populație permanenta -sedentara/rezidenta- 

D.3. Starea globala de 

conservare a speciei 
”FV” – favorabila 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 
„+” – se îmbunătățește sau cel putin se menține 

D.5. Starea globala de 

conservare necunoscuta 
Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare - 

 

 

Tabelul nr.  439 Matricea de evaluare a stării globale de conservare a speciei Marsilea 

quadrifolia 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți parametrii 

analizați [A.13.], 

[B.14.], [C.10.] sunt 

„verzi” - favorabili 

   

 

 

3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ 

 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

717 

Prezentam în continuare evaluarea stării de conservare a habitatelor prevăzute de Directiva 92/43/CEE 

privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de fauna și flora sălbatica, Anexa I.  

Fata de Formularul Standard Natura 2000 al ROSCI0109 „Lunca Timișului”, care prevede 4 tipuri de 

habitate de interes comunitar -92A0, 3260, 3270, 6510-, au fost inventariate și evaluate din punctul de 

vedere al stării de conservare un număr de 7 habitate de interes comunitar: 3150, 3160, 3260, 3270, 

6440, 6510, 92A0. 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărui tip de habitat s-a realizat pe baza evaluării 

stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al: 

 suprafeței ocupate; 

 structurii și funcțiilor sale specifice ; 

 perspectivelor sale în viitor. 

Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar studiate pe cuprinsul 

teritoriului ROSCI0109 „Lunca Timișului” s-a realizat pe baza datelor culese din teren în 

cadrul acțiunii de inventariere a habitatelor și speciilor, pe intervalul lunilor septembrie-

octombrie 2014 și mai 2015. 

Evaluarea stării de conservare nu se justifica pentru toate tipurile de habitate și nu trebuie 

realizata pentru: 

 tipurile de habitate cu prezenta incerta; 

 tipurile de habitate a căror suprafață în sit este nesemnificativa în raport cu suprafața 

respectivului tip de habitat la nivel național -“suprafață relativa” fiind evaluata ca “D”-; 

 

3.2.1 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței 

acoperite de către tipul de habitat 

 

Tabelul E- Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 

 

Tabelul nr.  440 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței ocupate - 3150 

Nr Parametru  Descriere 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

718 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2.  Codul unic al tipului de 

habitat 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion 

sau Hydrocharition 

E.3.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala 

protejata 

Min. 17,5 ha – Max. 70 ha. 

 

E.4.  Calitatea datelor pentru 

suprafață ocupată de tipul de  

habitat în aria naturala 

protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.5.  Raportul dintre suprafață 

ocupata de tipul de habitat în 

aria naturala protejata și 

suprafață ocupata de acesta 

la nivel național 

0,6-1%  - „C” 

 

E.6.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala  

comparata cu suprafață totala 

ocupata de acesta la nivel 

național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata de tipul 

de habitat este suficient de mare pentru a fi considerata 

semnificativa la nivel național 

E.7.  Suprafață reevaluata ocupata 

de tipul de habitat estimata în 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referința pentru 

starea favorabila a tipului de 

habitat în aria naturala 

protejata 

17,45 ha 
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E.9.  Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referința pentru 

starea favorabila a tipului de 

habitat din aria naturala 

protejata 

Inventariere în teren și cartare. 

 

E.10.  Raportul dintre suprafață de 

referința pentru starea 

favorabila a tipului de habitat 

și suprafață actuala ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal,  

 

E.11.  Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”+” –crescătoare, 

 

E.12.  Reducerea suprafeței tipului 

de habitat se datorează 

restaurării altui tip de habitat  

 nu 

 

E.13.  Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței tipului 

de habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind 

tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 

E.15.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de 

habitat 

Creștere, 0-5% 

E.16.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de  

habitat exprimata prin 

calificative 

 <5% 

 

E.17.  Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt nesemnificative 

E.18.  Starea de conservare a tipului 

de habitat din punct de 

 ”FV” – favorabila 
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vedere al suprafeței ocupate  

E.19.  Tendința stării de conservare 

a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

 ”0” – este stabila 

E.20.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Suprafață bazinelor acvatice în care vegetează fitocenozele 

asociațiilor rare specifice habitatului 3150 va rămâne relativ 

constanta în contextul menținerii cadrului natural la parametrii 

actuali. 

 

Tabelul nr.  441 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 3150 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

Tendința actuala a suprafeței tipului de 

habitat [E.11.]  este stabila  

   

 

 

Tabelul nr.  442 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței ocupate - 3160 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2.  Codul unic al tipului de 

habitat 

3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

E.3.  Suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria 

naturala protejata 

Min. 1,26 ha – Max. 5 ha 
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E.4.  Calitatea datelor pentru 

suprafață ocupata de 

tipul de  habitat în aria 

naturala protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 

E.5.  Raportul dintre suprafață 

ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala 

protejata și suprafață 

ocupata de acesta la nivel 

național 

2-15 %, corespunzătoare clasei „B”. 

E.6.  Suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria 

naturala  comparata cu 

suprafață totala ocupata 

de acesta la nivel 

național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata de tipul de 

habitat este suficient de mare pentru a fi considerata 

semnificativa la nivel național 

 

E.7.  Suprafață reevaluata 

ocupata de tipul de 

habitat estimata în planul 

de management anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referința 

pentru starea favorabila a 

tipului de habitat în aria 

naturala protejata 

1,26 ha 

E.9.  Metodologia de apreciere 

a suprafeței de referința 

pentru starea favorabila a 

tipului de habitat din aria 

naturala protejata 

Inventariere în teren și cartare. 
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E.10.  Raportul dintre suprafață 

de referința pentru starea 

favorabila a tipului de 

habitat și suprafață 

actuala ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal 

E.11.  Tendința actuala a 

suprafeței tipului de 

habitat 

 ”0” – stabila 

E.12.  Reducerea suprafeței 

tipului de habitat se 

datorează restaurării altui 

tip de habitat  

Nu este cazul. 

E.13.  Explicații asupra 

motivului descreșterii 

suprafeței tipului de 

habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind 

tendința actuala a 

suprafeței tipului de 

habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 

E.15.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

0-5% 

E.16.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței 

tipului de  habitat 

exprimata prin 

calificative 

 <5% 

E.17.  Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al suprafețelor 

tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate sau 

acestea sunt nesemnificative 

E.18.  Starea de conservare a  ”FV” – favorabila 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

723 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

E.19.  Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al suprafeței 

ocupate  

 ”0” – este stabila  

E.20.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul. 

 

Tabelul nr.  443 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 3160 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila – 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat [E.11.]  este 

stabila. 

Raportul dintre suprafață de 

referința pentru starea 

favorabila a tipului de habitat 

și suprafață actuala ocupata 

[E.10.] are valoarea ”=”  și  

nu exista schimbări în tiparul 

de distribuție al suprafețelor 

tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau 

acestea sunt nesemnificative 
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[E.17.] 

 

 

 

Tabelul nr.  444 Parametri pentru pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate - 3260 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2.  Codul unic al tipului 

de habitat 

3260 – Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

E.3.  Suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria 

naturala protejata 

0 

E.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafață 

ocupata de tipul de  

habitat în aria 

naturala protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri complete  
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E.5.  Raportul dintre 

suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria 

naturala protejata și 

suprafață ocupata de 

acesta la nivel 

național 

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” 

E.6.  Suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria 

naturala  comparata 

cu suprafață totala 

ocupata de acesta la 

nivel național  

 nesemnificativa. Atunci când suprafață ocupata de tipul de 

habitat este mica și se poate considera ca fiind nesemnificativa 

la nivel național  

 

E.7.  Suprafață reevaluata 

ocupata de tipul de 

habitat estimata în 

planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referință 

pentru starea 

favorabila a tipului de 

habitat în aria 

naturala protejata 

Nu exista date suficiente. 

E.9.  Metodologia de 

apreciere a suprafeței 

de referință pentru 

starea favorabila a 

tipului de habitat din 

aria naturala protejata 

Pe parcursul activităților de inventariere a speciilor și habitatelor, nu 

au fost identificate speciile caracteristice și edificatoare ale habitatului 

3260 – Ranunculus aquatilis și Hottonia palustris. 
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E.10.  Raportul dintre 

suprafață de referință 

pentru starea 

favorabila a tipului de 

habitat și suprafață 

actuala ocupata 

 ”x” – necunoscut 

E.11.  Tendința actuala a 

suprafeței tipului de 

habitat 

 ”x” – necunoscuta 

E.12.  Reducerea suprafeței 

tipului de habitat se 

datorează restaurării 

altui tip de habitat  

 nu exista suficiente informații 

E.13.  Explicații asupra 

motivului descreșterii 

suprafeței tipului de 

habitat 

Pe parcursul activităților de inventariere a speciilor și habitatelor, nu 

au fost identificate speciile caracteristice și edificatoare ale habitatului 

3260 – Ranunculus aquatilis și Hottonia palustris. 

E.14.  Calitatea datelor 

privind tendința 

actuala a suprafeței 

tipului de habitat 

 insuficienta – date insuficiente sau nesigure 

E.15.  Magnitudinea 

tendinței actuale a 

suprafeței tipului de 

habitat 

Nu exista date suficiente. 

E.16.  Magnitudinea 

tendinței actuale a 

suprafeței tipului de  

habitat exprimata prin 

calificative 

 nu exista suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de habitat. 

E.17.  Schimbări în tiparul 

de distribuție a 

 nu exista date suficiente privind schimbările tiparului de 

distribuție al suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei 
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suprafețelor tipului de 

habitat   

naturale protejate. 

E.18.  Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”X” – necunoscuta 

E.19.  Tendința stării de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”x” – este necunoscuta 

E.20.  Detalii asupra stării 

de conservare a 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

 ”XX” - nu exista date pentru a putea stabili ca starea de 

conservare nu este în nici intra-un caz favorabila. 

 

 

Tabelul nr.  445 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 3260 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

   Nu sunt îndeplinite condițiile pentru 

evaluarea stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate ca favorabila, 

nefavorabila - rea, deoarece nu 

exista date suficiente, speciile 

caracteristice și edificatoare 

Ranunculus aquatilis și Hottonia 

palustris nefiind identificate pe 

teritoriul ROSCI0109. 
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Tabelul nr.  446 Parametri pentru pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate - 3270 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2.  Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

E.3.  Suprafață ocupata de tipul 

de habitat în aria naturala 

protejata 

Min. 24,76 ha – Max. 50 ha 

E.4.  Calitatea datelor pentru 

suprafață ocupata de tipul 

de  habitat în aria naturala 

protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.5.  Raportul dintre suprafață 

ocupata de tipul de habitat 

în aria naturala protejata și 

suprafață ocupata de acesta 

la nivel național 

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard 

Natura 2000 

E.6.  Suprafață ocupata de tipul 

de habitat în aria naturala  

comparata cu suprafață 

totala ocupata de acesta la 

nivel național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata de tipul de 

habitat este suficient de mare pentru a fi considerata 

semnificativa la nivel național 

E.7.  Suprafață reevaluata 

ocupata de tipul de habitat 

estimata în planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 
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E.8.  Suprafață de referință pentru 

starea favorabila a tipului de 

habitat în aria naturala 

protejata 

24,76 ha. 

E.9.  Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință 

pentru starea favorabila a 

tipului de habitat din aria 

naturala protejata 

Inventariere în teren, cartografiere. 

E.10.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea 

favorabila a tipului de 

habitat și suprafață actuala 

ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal 

E.11.  Tendința actuala a 

suprafeței tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

E.12.  Reducerea suprafeței tipului 

de habitat se datorează 

restaurării altui tip de 

habitat  

 nu 

 

E.13.  Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței 

tipului de habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind 

tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.15.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului 

de habitat 

0-5% 

E.16.  Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului 

de  habitat exprimata prin 

 <5% 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

730 

calificative 

E.17.  Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt nesemnificative. 

E.18.  Starea de conservare a 

tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

 ”FV” – favorabila 

E.19.  Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate  

 ”0” – este stabila 

 

E.20.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate 

Estimam ca starea de conservare a fitocenozelor caracteristice 

tipului de habitat 3270 este favorabila din punct de vedere al 

suprafeței ocupate, care se menține relativ constanta. 

 

 

Tabelul nr.  447 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 3270 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat [E.11.]  este 

stabila  

SI  

nu exista schimbări în tiparul de 

distribuție al suprafețelor tipului 

de habitat în cadrul ariei 

naturale protejate sau acestea 

sunt nesemnificative [E.17.] 
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Tabelul nr.  448 Parametri pentru pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate - 6440 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

E.3.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala protejata 

400 ha 

E.4.  Calitatea datelor pentru suprafață 

ocupata de tipul de  habitat în aria 

naturala protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.5.  Raportul dintre suprafață ocupata 

de tipul de habitat în aria naturala 

protejata și suprafață ocupata de 

acesta la nivel național 

15-25%, corespunzătoare clasei „A” din Formularul 

Standard Natura 2000. 

 

E.6.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala  comparata 

cu suprafață totala ocupata de 

acesta la nivel național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata de 

tipul de habitat este suficient de mare pentru a fi 

considerata semnificativa la nivel național 

 

E.7.  Suprafață reevaluata ocupata de 

tipul de habitat estimata în planul 

de management anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referință pentru 

starea favorabila a tipului de 

habitat în aria naturala protejata 

400 ha. 

E.9.  Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință pentru 

starea favorabila a tipului de 

habitat din aria naturala protejata 

Inventariere completa în teren și cartografiere. 
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E.10.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea favorabila 

a tipului de habitat și suprafață 

actuala ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal 

E.11.  Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

E.12.  Reducerea suprafeței tipului de 

habitat se datorează restaurării 

altui tip de habitat  

 nu 

 

E.13.  Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței tipului de 

habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței tipului de 

habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.15.  Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de habitat 

0-5% 

E.16.  Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de  habitat 

exprimata prin calificative 

 <5% 

 

E.17.  Schimbări în tiparul de distribuție 

a suprafețelor tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei 

naturale protejate sau acestea sunt nesemnificative 

E.18.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”FV” – favorabila 

E.19.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate  

 ”0” – este stabila 

E.20.  Detalii asupra stării de conservare 

a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Starea de conservare a tipului de habitat 6440 din punct de 

vedere al suprafețelor ocupate este favorabila, în condițiile 

menținerii neschimbate a cadrului natural și al influentelor 
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zoo-antropice. 

 

Tabelul nr.  449 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 6440 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

Tendința actuala a suprafeței tipului 

de habitat [E.11.]  este stabila  

SI  

nu exista schimbări în tiparul de 

distribuție al suprafețelor tipului de 

habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt 

nesemnificative [E.17.] 

 

   

 

 

 

Tabelul nr.  450 Parametri pentru pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate - 6510 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis- 

E.3.  Suprafață ocupata de tipul de habitat 

în aria naturala protejata 

70 ha. 

E.4.  Calitatea datelor pentru suprafață 

ocupata de tipul de  habitat în aria 

naturala protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 
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E.5.  Raportul dintre suprafață ocupata de 

tipul de habitat în aria naturala 

protejata și suprafață ocupata de 

acesta la nivel național 

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul 

standard Natura 2000 

E.6.  Suprafață ocupata de tipul de habitat 

în aria naturala  comparata cu 

suprafață totala ocupata de acesta la 

nivel național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata 

de tipul de habitat este suficient de mare pentru 

a fi considerata semnificativa la nivel național 

 

E.7.  Suprafață reevaluata ocupata de tipul 

de habitat estimata în planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referință pentru starea 

favorabila a tipului de habitat în aria 

naturala protejata 

70 ha. 

E.9.  Metodologia de apreciere a suprafeței 

de referință pentru starea favorabila a 

tipului de habitat din aria naturala 

protejata 

 

Inventariere în teren și cartografiere. 

E.10.  Raportul dintre suprafață de referință 

pentru starea favorabila a tipului de 

habitat și suprafață actuala ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal 

E.11.  Tendința actuala a suprafeței tipului 

de habitat 

 ”0” – stabila 

E.12.  Reducerea suprafeței tipului de 

habitat se datorează restaurării altui 

tip de habitat  

 nu 

 

E.13.  Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței tipului de 

habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței tipului de habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15.  Magnitudinea tendinței actuale a 0-5% 
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suprafeței tipului de habitat 

E.16.  Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de  habitat 

exprimata prin calificative 

 <5% 

E.17.  Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei 

naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative 

E.18.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”FV” – favorabila 

E.19.  Tendința stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”0” – este stabila 

E.20.  Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate 

Starea de conservare a tipului de habitat 6510 din 

punct de vedere al suprafețelor ocupate este 

favorabila, în condițiile menținerii neschimbate a 

cadrului natural și al influentelor zoo-antropice. 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.  451 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 6510 din punct 

de vedere al suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 
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Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat [E.11.]  este 

stabila  

SI  

nu exista schimbări în tiparul de 

distribuție al suprafețelor tipului de 

habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt 

nesemnificative [E.17.] 

 

   

 

 

Tabelul nr.  452 Parametri pentru pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate – 92A0 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus 

alba 

E.3.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala protejata 

135 ha 

E.4.  Calitatea datelor pentru suprafață 

ocupata de tipul de  habitat în aria 

naturala protejata 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

  

E.5.  Raportul dintre suprafață ocupata 

de tipul de habitat în aria naturala 

protejata și suprafață ocupata de 

acesta la nivel național 

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul 

standard Natura 2000 

E.6.  Suprafață ocupata de tipul de 

habitat în aria naturala  comparata 

cu suprafață totala ocupata de 

acesta la nivel național  

 semnificativa. Atunci când suprafață ocupata de 

tipul de habitat este suficient de mare pentru a fi 

considerata semnificativa la nivel național 
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E.7.  Suprafață reevaluata ocupata de 

tipul de habitat estimata în planul 

de management anterior 

Nu este cazul. 

E.8.  Suprafață de referință pentru starea 

favorabila a tipului de habitat în 

aria naturala protejata 

135 ha. 

E.9.  Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință pentru starea 

favorabila a tipului de habitat din 

aria naturala protejata 

Inventariere în teren și cartografiere. 

E.10.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea favorabila a 

tipului de habitat și suprafață 

actuala ocupata 

 ”≈” – aproximativ egal 

E.11.  Tendința actuala a suprafeței tipului 

de habitat 

 ”+” –crescătoare 

E.12.  Reducerea suprafeței tipului de 

habitat se datorează restaurării altui 

tip de habitat  

 nu 

E.13.  Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței tipului de 

habitat 

Nu este cazul. 

E.14.  Calitatea datelor privind tendința 

actuala a suprafeței tipului de 

habitat 

 buna - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

E.15.  Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de habitat 

0-5% 

E.16.  Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de  habitat 

exprimata prin calificative 

 <5% 

 

E.17.  Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

 nu exista schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei 
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naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative 

E.18.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

 ”FV” – favorabila 

E.19.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate  

 ”+” – se îmbunătățește 

E.20.  Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  453 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 92A0 din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Favorabila 
Nefavorabila - 

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Tendința actuala a suprafeței 

tipului de habitat [E.11.]  este sau 

crescătoare.  

SI  

nu exista schimbări în tiparul de 

distribuție al suprafețelor tipului 

de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt 

nesemnificative [E.17.] 

 

   

 

 

3.2.2 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și 

funcțiilor specifice tipului de habitat 
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Tabelul F- Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor sale specifice 

 

 

Tabelul nr.  454 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 3150 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului 

de habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului 

de habitat 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau 

Hydrocharition 

F.3.  Structura și funcțiile 

tipului de habitat 

 structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, fără deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere 

al structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”FV” – favorabila 

F.5.  Tendința stării de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”0” – este stabila 

F.6.  Detalii asupra stării 

de conservare a 

tipului de habitat 

din punct de vedere 

al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Apreciem ca structura și funcțiile fitocenozelor asociațiilor rare 

specifice habitatului 3150 vor rămâne constante în condițiile 

nemodificărilor și neintervențiilor venite din partea factorilor antropici -

exploatații de balastru, captări de apa pentru irigații, poluare cu 

substanțe chimice de la agenți economici etc.-. 
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Tabelul nr.  455 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 3150 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila –rea Necunoscuta 

Structura și funcțiile tipului de 

habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, 

fără deteriorări semnificative; 

[F.3.] 

   

 

 

 

 

Tabelul nr.  456 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 3160 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta 

comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de habitat  structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se afla în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii 

și al funcțiilor specifice 

 ”FV” – favorabila 

F.5.  Tendința stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor specifice 

 ”0” – este stabila 

F.6.  Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

Apreciem ca structura și funcțiile fitocenozelor 

asociațiilor rare specifice habitatului 3160 vor 
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Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta 

comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de habitat  structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se afla în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii 

și al funcțiilor specifice 

 ”FV” – favorabila 

al structurii și al funcțiilor specifice rămâne constante în condițiile neintervențiilor 

venite din partea factorilor antropici -exploatații de 

balastru, captări de apa pentru irigații, poluare cu 

substanțe chimice de la agenți economici etc.-. 

 

 

 

Tabelul nr.  457 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 3160 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila –rea Necunoscuta 

Structura și funcțiile tipului de 

habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, 

fără deteriorări semnificative; 

[F.3.] 
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Tabelul nr.  458 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 3260 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului 

de habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al 

tipului de habitat 

3260 – Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, cu 

vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

F.3.  Structura și 

funcțiile tipului de 

habitat 

 nu exista date suficiente privind structura și funcțiile tipului de 

habitat în cadrul ariei naturale protejate. Pe parcursul activităților de 

inventariere a speciilor și habitatelor, nu au fost identificate speciile 

caracteristice și edificatoare ale habitatului 3260 – Ranunculus 

aquatilis și Hottonia palustris. 

F.4.  Starea de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”X” – necunoscuta 

F.5.  Tendința stării de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”x” – este necunoscuta 

F.6.  Detalii asupra stării 

de conservare a 

tipului de habitat 

din punct de vedere 

al structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”XX” - nu exista date pentru a putea stabili ca starea de 

conservare nu este în nici intra-un caz favorabila. 
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Tabelul nr.  459 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 3260 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului: 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila 

–rea 

Necunoscuta 

   Nu sunt îndeplinite condițiile pentru a evalua 

starea de conservare a habitatului din punct 

de vedere al structurilor și funcțiilor 

specifice habitatului ca fiind favorabila sau 

nefavorabila – rea. Nu au fost identificate 

speciile caracteristice și edificatoare ale 

habitatului 3260 – Ranunculus aquatilis și 

Hottonia palustris 

 

 

Tabelul nr.  460 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 3270 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de 

habitat 

 structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice se afla în condiții bune, fără 

deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

 ”FV” – favorabila 

F.5.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”0” – este stabila 

F.6.  Detalii asupra stării de Structura și funcțiile specifice ale asociațiilor Bidenti-
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Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de 

habitat 

 structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice se afla în condiții bune, fără 

deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

 ”FV” – favorabila 

conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al structurii 

și al funcțiilor specifice 

Polygonetum hydropiperis, Polygono lapathifolio-

Bidentetum, Echinochloo-Polygonetum lapathifolii 

caracteristice habitatului 3270 sunt constante pe o perioada 

de timp predictibila. 

 

Tabelul nr.  461 Matricea evaluarii stării de conservare a habitatului 3270 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului: 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila –rea Necunoscuta 

Structura și funcțiile tipului de 

habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, fără 

deteriorări semnificative; [F.3.] 

   

 

 

Tabelul nr.  462 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 6440 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 
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E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de 

habitat 

 structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice se afla în condiții bune, fără deteriorări 

semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

 ”FV” – favorabila 

F.5.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

 ”0” – este stabila 

F.6.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor 

specifice 

Structura și funcțiile specifice ale asociațiilor Ranunculo 

repentis-Alopecuretum pratensis, Poëtum pratensis, 

Agrostideto-Festucetum pratensis caracteristice habitatului 

6440 sunt constante pe o perioada de timp predictibila. 

 

 

Tabelul nr.  463 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 6440 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului: 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila –rea Necunoscuta 

Structura și funcțiile tipului de 

habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, 

fără deteriorări semnificative; 

[F.3.] 
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Tabelul nr.  464 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice - 6510 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis- 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de habitat  structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice se afla în condiții bune, fără 

deteriorări semnificative 

F.4.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor specifice 

 ”FV” – favorabila 

F.5.  Tendința stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor specifice 

 ”0” – este stabila 

F.6.  Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor specifice 

Starea de conservare a habitatului 6510 analizata prin 

prisma dezvoltării și dinamicii populațiilor 

fitocenozelor asociației Arrhentheretum elatioris este 

favorabila. 

 

  

Tabelul nr.  465 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 6510 din punct de vedere al 

structurii și funcțiilor specifice habitatului 

Favorabila Nefavorabila - 

inadecvata 

Nefavorabila –rea Necunoscuta 

Structura și funcțiile tipului de 

habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, fără 

deteriorări semnificative; [F.3.] 
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Tabelul nr.  466 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice – 92A0 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus 

alba 

F.3.  Structura și funcțiile tipului de 

habitat 

 structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice nu se afla în condiții bune, dar nici 

mai mult de 25% din suprafață tipului de habitat nu 

este deteriorata în ceea ce privește structura și funcțiile 

sale -incluzând și speciile sale tipice 

F.4.  Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor specifice 

 ”U1” – nefavorabila - inadecvata 

F.5.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

 ”+” – se îmbunătățește 

F.6.  Detalii asupra stării de conservare 

a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

Datorita structurii plopișo-salciișurilor în funcție de vârsta 

speciilor care alcătuiesc fitocenozele și a consistentei 

reduse a arboreților -0,6-, apreciem starea de conservare a 

tipului de habitat ca fiind nefavorabila inadecvata. 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.  467 Matricea evaluării stării de conservare a habitatului 92A0 din punct de vedere al structurii și 

funcțiilor specifice habitatului: 

Favorabila Nefavorabila – inadecvata Nefavorabila –

rea 

Necunoscuta 
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 Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice nu se afla în 

condiții bune, dar nici mai mult de 25% din 

suprafață tipului de habitat nu este 

deteriorata în ceea ce privește structura și 

funcțiile sale -incluzând și speciile sale 

tipice 
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3.2.3 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor 

tipului de habitat în viitor  

Tabelul G- Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

 

Tabelul nr.  468 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 3150 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului 

de habitat 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau 

Hydrocharition 

G.3.  Tendința viitoare a 

suprafeței tipului de 

habitat 

 ”+” – crescătoare 

G.4.  Raportul dintre 

suprafață de referință 

pentru starea 

favorabila și suprafață 

tipului de habitat în 

viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

G.5.  Perspectivele tipului 

de habitat în viitor 

 FV – perspective bune 

G.6.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

tipului de habitat în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat 

G.7.  Viabilitatea pe termen 

lung a tipului de 

habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurata 
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G.8.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra tipului de 

habitat 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele presiuni 

actuale care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra 

tipului de habitat, daca efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, 

mediu sau scăzut 

Presiunile actuale privitoare la habitatul 3150, identificate în teritoriu, 

sunt prezentate în Anexa 1. 

G.9.  Intensitatea 

amenințărilor viitoare 

asupra tipului de 

habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele amenințări 

viitoare care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, daca efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind 

ridicat, mediu sau scăzut; 

Amenințările viitoare -presiuni care nu se manifesta în prezent sau 

presiuni actuale care se vor manifesta în viitor dar cu o intensitate 

mărita- sunt prezentate în Anexa 1. 

G.10.  Starea de conservare a 

tipului de habitatul 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

 ”FV” – favorabila 

G.11.  Tendința stării de 

conservare a tipului 

de habitatul din punct 

de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

 ”0” – este stabila 

G.12.  Detalii asupra stării 

de conservare a 

tipului de habitatul 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare  

Conform inventarului floristic efectuat și al dinamicii populațiilor 

fitocenozelor cu specii rare, periclitate, vulnerabile, rezulta ca 

habitatul 3150 prezinta o viabilitate pe termen lung. 
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Tabelul nr.  469 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 3150 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual 

Favorabila Nefavorabila –

inadecvata 

Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, nu vor avea în viitor un 

efect semnificativ asupra tipului 

de habitat; [G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în 

viitor [G.5.]  sunt bune. 

   

Tabelul nr.  470 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 3160 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

G.3.  Tendința viitoare a 

suprafeței tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea 

favorabila și suprafață 

tipului de habitat în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

G.5.  Perspectivele tipului de 

habitat în viitor 

 FV – perspective bune 
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G.6.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului 

de habitat în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Impacturile asupra habitatului 3160 sunt prezentate în Anexa 2. 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung 

a tipului de habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurata 

G.8.  Intensitatea presiunilor 

actuale asupra tipului de 

habitat 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

G.9.  Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra tipului de 

habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

G.10.  Starea de conservare a 

tipului de habitatul din punct 

de vedere al perspectivelor 

sale viitoare 

 ”FV” – favorabila 

G.11.  Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”0” – este stabila 

G.12.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitatul din punct de 

Viabilitatea pe termen lung a fitocenozelor din habitatul 3160 

este asigurata. 
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vedere al perspectivelor sale 

viitoare  

 

 

Tabelul nr.  471 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 3160 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual: 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, nu vor avea 

în viitor un efect semnificativ asupra tipului 

de habitat; [G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în viitor 

[G.5.]  sunt bune  

SAU  viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurata [G.7.] 

   

 

 

Tabelul nr.  472 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 3260 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3260 – Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul 

montan, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și 

Callitricho-Batrachion 

G.3.  Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”x” – necunoscuta 
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G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea 

favorabila și suprafață tipului 

de habitat în viitor  

 ”x” – necunoscut. 

G.5.  Perspectivele tipului de habitat 

în viitor 

 X – perspective necunoscute 

G.6.  Efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în 

viitor 

 Nu exista suficiente informații în ceea ce privește 

efectul impacturilor asupra tipului de habitat în viitor. 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

 Nu exista suficiente informații pentru a aprecia 

gradul de asigurare al viabilității pe termen lung a 

tipului de habitat 

G.8.  Intensitatea presiunilor actuale 

asupra tipului de habitat 

 Nu exista suficiente informații pentru a aprecia 

intensitatea presiunilor actuale asupra acestui tip de 

habitat 

G.9.  Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra tipului de 

habitat  

 Nu exista suficiente informații pentru a aprecia 

intensitatea amenințărilor viitoare asupra acestui tip 

de habitat 

G.10.  Starea de conservare a tipului 

de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”X” – necunoscuta 

G.11.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitatul din punct 

de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”x” – este necunoscuta 

G.12.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

 ”XX” - nu exista date pentru a putea stabili ca starea 

de conservare nu este în nici intra-un caz favorabila. 
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Tabelul nr.  473 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 3260 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual: 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

Necunoscuta 

   Nu sunt îndeplinite condițiile pentru a evalua 

starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al perspectivelor ca fiind 

favorabila sau rea. Nu au fost identificate 

speciile caracteristice și edificatoare ale 

habitatului 3260 – Ranunculus aquatilis și 

Hottonia palustris 

Tabelul nr.  474 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 3270 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

G.3.  Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea favorabila și 

suprafață tipului de habitat în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

G.5.  Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

 FV – perspective bune 
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G.6.  Efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale 

și amenințările viitoare, vor avea un efect 

cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra tipului 

de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat 

Presiunile actuale privitoare la habitatul 3270, 

identificate în teritoriu, sunt prezentate în Anexa 4. 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat 

este asigurata 

G.8.  Intensitatea presiunilor actuale 

asupra tipului de habitat 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca 

efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind 

ridicat, mediu sau scăzut 

 

G.9.  Intensitatea amenințărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un 

efect cumulat scăzut asupra tipului de habitat, 

daca efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut 

G.10.  Starea de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

 ”FV” – favorabila 

G.11.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”0” – este stabila 

G.12.  Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

Starea de conservare a habitatului 3270 analizata prin 

prisma dezvoltării și dinamicii populațiilor fitocenozelor 

asociațiilor Bidenti-Polygonetum hydropiperis, Polygono 
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viitoare  lapathifolio-Bidentetum, Echinochloo-Polygonetum 

lapathifolii este favorabila. 

 

Tabelul nr.  475 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 3270 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual: 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, nu vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra tipului de habitat; 

[G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în 

viitor [G.5.]  sunt bune, viabilitatea 

pe termen lung a tipului de habitat 

este asigurata [G.7.] 

   

 

 

Tabelul nr.  476 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 6440 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii 

G.3.  Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea favorabila 

și suprafață tipului de habitat în 

viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 
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G.5.  Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

 FV – perspective bune 

 

G.6.  Efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 

a tipului de habitat 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurata 

G.8.  Intensitatea presiunilor actuale 

asupra tipului de habitat 

Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele presiuni 

actuale care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, daca efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului de habitat în viitor [G.6.] a 

fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut. 

Presiunile actuale privitoare la habitatul 6440, identificate 

în teritoriu, sunt prezentate în Anexa 5. 

G.9.  Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra tipului de habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un 

efect cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca 

efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind 

ridicat, mediu sau scăzut 

G.10.  Starea de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

 ”FV” – favorabila 

G.11.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”0” – este stabila 

G.12.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al 

Starea de conservare a habitatului 6440 analizata prin 

prisma dezvoltării și dinamicii populațiilor fitocenozelor 

asociațiilor Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis, 
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perspectivelor sale viitoare  Poëtum pratensis, Agrostideto-Festucetum pratensis este 

favorabila. 

 

 

Tabelul nr.  477 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 6440 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila – 

rea 

Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, nu vor avea 

în viitor un efect semnificativ asupra tipului 

de habitat; [G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în viitor 

[G.5.]  sunt bune, viabilitatea pe termen 

lung a tipului de habitat este asigurata 

[G.7.] 

   

 

 

Tabelul nr.  478 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare - 6510 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis- 

G.3.  Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”0” – stabila 

G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea 

favorabila și suprafață tipului 

de habitat în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 
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G.5.  Perspectivele tipului de 

habitat în viitor 

 FV – perspective bune 

G.6.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului 

de habitat în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurata 

G.8.  Intensitatea presiunilor 

actuale asupra tipului de 

habitat 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

Presiunile actuale privitoare la habitatul 6510, identificate în 

teritoriu, sunt prezentate în Anexa 6. 

G.9.  Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra tipului de 

habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

G.10.  Starea de conservare a 

tipului de habitatul din punct 

de vedere al perspectivelor 

sale viitoare 

 ”FV” – favorabila 

G.11.  Tendința stării de conservare 

a tipului de habitatul din 

punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

 ”0” – este stabila 

G.12.  Detalii asupra stării de Starea de conservare a habitatului 6510 analizata prin prisma 
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conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

dezvoltării și dinamicii populațiilor fitocenozelor asociației 

Arrhenatheretum elatioris este favorabila. 

 

 

 

Tabelul nr.  479 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 6510 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale și amenințările 

viitoare, nu vor avea în viitor un efect 

semnificativ asupra tipului de habitat; 

[G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în 

viitor [G.5.]  sunt bune. Viabilitatea 

pe termen lung a tipului de habitat 

este asigurata [G.7.] 

   

 

 

 

Tabelul nr.  480 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare – 92A0 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus 

alba 

G.3.  Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

 ”+” – crescătoare 
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G.4.  Raportul dintre suprafață de 

referință pentru starea 

favorabila și suprafață tipului 

de habitat în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

G.5.  Perspectivele tipului de habitat 

în viitor 

 FV – perspective bune 

 

G.6.  Efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în 

viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea un efect 

cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra tipului de 

habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat 

G.7.  Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat 

este asigurata 

G.8.  Intensitatea presiunilor actuale 

asupra tipului de habitat 

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

Presiunile actuale privind habitatul 92A0 sunt prezentate în 

Anexa 7. 

G.9.  Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra tipului de 

habitat  

 Scăzut - se vor încadra în aceasta categorie acele 

amenințări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, daca efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau 

scăzut 

G.10.  Starea de conservare a tipului 

de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”FV” – favorabila 
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G.11.  Tendința stării de conservare a 

tipului de habitatul din punct 

de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

 ”+” – se îmbunătățește 

G.12.  Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul. 

 

 

Tabelul nr.  481 Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat 92A0 din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

actual: 

Favorabila Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 

Necunoscuta 

Principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale și amenințările viitoare, 

nu vor avea în viitor un efect semnificativ 

asupra tipului de habitat; [G.6.] 

SI 

perspectivele tipului de habitat în viitor 

[G.5.]  sunt bune. Viabilitatea pe termen 

lung a tipului de habitat este asigurata 

[G.7.] 

   

 

 

3.2.4 Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat  

Tabelul H- Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 
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Tabelul nr.  482 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

3150 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de 

Magnopotamion sau Hydrocharition 

H.3.  Starea globala de conservare 

a tipului de habitat 

 ”FV” – favorabila 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

 ”0” – este stabila 

H.5.  Detalii asupra stării globale 

de conservare a tipului de 

habitat necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

în aria naturala protejata 

Habitatul 3150 ocupa în Lunca Timișului o suprafață în 

creștere, având o structura floristica omogena, stratificata, 

relativ bogata în specii, cu perspective bune în viitor și cu 

viabilitate pe termen lung asigurata. 

 

 

Tabelul nr.  483 Matricea evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3150 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 
Nefavorabila – rea Necunoscuta 

Toți cei 3 parametri de evaluare -

suprafață ocupata, structura și 

funcțiile specifice, perspectivele 

viitoare- sunt în stare favorabila. 

   

 

 

Tabelul nr.  484 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

3160 

Nr Parametru Descriere 
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E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

3160 – Lacuri și iazuri distrofice naturale 

H.3.  Starea globala de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”FV” – favorabila 

H.4.  Tendința stării globale 

de conservare a tipului 

de habitat 

 ”0” – este stabila 

H.5.  Detalii asupra stării 

globale de conservare a 

tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6.  Descrierea stării 

globale de conservare a 

tipului de habitat în aria 

naturala protejata 

Starea globala de conservare a habitatului 3160 în ROSCI0109 

„Lunca Timișului” este favorabila, având în vedere ca suprafață 

ocupata este stabila ca dimensiune, fitocenozele componente conțin 

minim 5 specii vegetale și sunt în general multistratificate -submers, 

natantol, emers-, prezentând perspective bune de dezvoltare și o 

viabilitate pe termen lung asigurata. 
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Tabelul nr.  485 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 3160  din 

ROSCI0109 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei 3 parametrii de evaluare a 

stării de conservare globala a stării 

de conservare a tipului de habitat 

3160 din ROSCI0109 sunt în stare 

favorabila 

   

 

 

 

Tabelul nr.  486 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

3260 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

3260 – Cursuri de apa din zona de câmpie pana în etajul montan, 

cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

H.3.  Starea globala de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”X” – necunoscuta 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”x” – este necunoscuta 

H.5.  Detalii asupra stării 

globale de conservare a 

tipului de habitat 

necunoscute 

 ”XX” - nu exista date pentru a putea stabili ca starea 

globala de conservare nu este în nici intra-un caz 

favorabila. 

H.6.  Descrierea stării globale 

de conservare a tipului de 

Nu sunt îndeplinite condițiile pentru a evalua global starea de 

conservare a tipului de habitat 3260 pe teritoriul ROSCI0109 
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habitat în aria naturala 

protejata 

„Lunca Timișului”. Nu au fost identificate speciile caracteristice 

și edificatoare ale habitatului 3260 – Ranunculus aquatilis și 

Hottonia palustris. 

 

 

Tabelul nr.  487 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 3260 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

   Doi sau mai mulți parametri sunt 

evaluați ca necunoscuți.  

 

 

Tabelul nr.  488 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

3270 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 – Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din 

Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p. 

H.3.  Starea globala de conservare a tipului 

de habitat 

 ”FV” – favorabila 

H.4.  Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

 ”0” – este stabila 

H.5.  Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6.  Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturala 

protejata 

Starea globala de conservare a habitatului 3270 în 

ROSCI0109 „Lunca Timișului” este favorabila, 

având în vedere ca suprafață ocupata este stabila ca 

dimensiune, fitocenozele componente conțin minim 

15 specii vegetale, prezentând perspective bune de 

dezvoltare și o viabilitate pe termen lung asigurata. 
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Tabelul nr.  489 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 3270 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 
Nefavorabila - rea Necunoscuta 

Toți cei 3 parametrii de mai sus 

sunt în stare favorabila. 

[E.17], [F.4.], [G.10]. 

   

 

 

Tabelul nr.  490 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

6440 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat  EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6440 – Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion 

dubii 

H.3.  Starea globala de conservare a 

tipului de habitat 

 ”FV” – favorabila 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

 ”0” – este stabila 

H.5.  Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de habitat în 

aria naturala protejata 

Starea globala de conservare a habitatului 6440 în 

ROSCI0109 „Lunca Timișului” este favorabila, având în 

vedere ca suprafață ocupata este stabila ca dimensiune, 

fitocenozele prezinta o structura complexa, cu peste 20 

specii/25mp, cu perspective bune de dezvoltare și o 

viabilitate pe termen lung asigurata. 
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Tabelul nr.  491 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 6440 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila - 

rea 
Necunoscuta 

Toți cei 3 parametrii de mai sus sunt în 

stare favorabila  

Tendința actuala a suprafeței tipului de 

habitat [E.11.]  este stabila 

Raportul dintre suprafață de referință 

pentru starea favorabila a tipului de 

habitat și suprafață actuala ocupata 

[E.10.] are valoarea ”=” 

Nu exista schimbări în tiparul de 

distribuție al suprafețelor tipului de 

habitat în cadrul ariei naturale protejate 

sau acestea sunt nesemnificative [E.17.] 

   

 

 

Tabelul nr.  492 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

6510 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

6510 – Pajiști de joasa altitudine -Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis- 

H.3.  Starea globala de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”FV” – favorabila 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”0” – este stabila 

H.5.  Detalii asupra stării globale Nu este cazul. 
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de conservare a tipului de 

habitat necunoscute 

H.6.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat în aria naturala 

protejata 

Starea globala de conservare a habitatului 6510 în ROSCI0109 

„Lunca Timișului” este favorabila, întrucât:  

-suprafață ocupata de acest tip de habitat fiind semnificativa, cu 

stare de conservare favorabila din punct de vedere al suprafeței 

ocupate; 

-structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și speciile sale 

tipice se afla în condiții bune, fără deteriorări semnificative, 

starea de conservare a habitatului fiind favorabila; 

-principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect semnificativ 

asupra tipului de habitat, perspectivele tipului de habitat în viitor 

sunt bune. Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurata. 
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Tabelul nr.  493 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 6510 

Favorabila 
Nefavorabila -

inadecvata 

Nefavorabila 

- rea 
Necunoscuta 

Toți cei 3 parametrii de mai sus sunt în 

stare favorabila  

Tendința actuala a suprafeței tipului de 

habitat [E.11.]  este stabila 

Raportul dintre suprafață de referință 

pentru starea favorabila a tipului de habitat 

și suprafață actuala ocupata [E.10.] are 

valoarea ”=” 

nu exista schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative [E.17.] 

   

 

 

 

Tabelul nr.  494 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat  - 

92A0 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

 EC - tip de habitat de importanta comunitara 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

92A0 – Păduri-galerii -zăvoaie- de Salix alba și Populus alba 

H.3.  Starea globala de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”U1” – nefavorabila - inadecvata 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat 

 ”+” – se îmbunătățește 
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H.5.  Detalii asupra stării globale 

de conservare a tipului de 

habitat necunoscute 

Nu este cazul. 

H.6.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat în aria naturala 

protejata 

Starea de conservare pentru habitatul 92A0, din punctul de 

vedere al suprafeței ocupate și al perspectivei viitoare, este 

favorabila. Din punct de vedere al structurii și funcțiilor sale, 

starea de conservare a habitatului 92A0 este nefavorabila 

inadecvata -U1-. 

 

 

Tabelul nr.  495 Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat 92A0 

Favorabila Nefavorabila -inadecvata Nefavorabila - rea Necunoscuta 

 Starea de conservare din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor 

habitatului este nefavorabila inadecvata 

-U1-; Starea de conservare a habitatului 

din punct de vedere al suprafeței 

ocupate și al perspectivelor viitoare este 

favorabila. 
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4. Scopul și obiectivele Planului de Management 

 

4.1 Scopul planului de management pentru aria naturala protejata 

 

Scopul acestui plan de management integrat este menținerea, sau după caz, îmbunătățirea statutului de 

conservare al speciilor de păsări și al habitatelor lor, specii pentru a căror conservare a fost desemnat 

situl Natura ROSPA0095 Pădurea Macedonia și al speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat 

situl Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului, în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale 

de pe teritoriul sitului. 

Pentru stabilirea scopului s-a ținut cont de faptul ca Directivele UE prevăd ca obiectiv comun pentru 

siturile Natura 2000, acela ”de a menține sau reface habitatele și speciile la un nivel favorabil de 

conservare” prin masuri care ”sa tina seama de cerințele economice, sociale si 

culturale, precum și de caracteristicile regionale și locale”. 

Acest deziderat a fost armonizat și cu acela conform căruia, siturile Natura 2000 trebuie sa aibă un 

scop mai larg, acela de a cuprinde întreaga problematica a dezvoltării durabile a comunităților locale, 

comunități de care depinde menținerea stării de conservare a speciilor și habitatelor.  

 

4.2 Obiective generale, masuri generale, masuri specifice/management și activități 

 

Obiectivele generale ale planului de management integrat se refera la îmbunătățirea conservării 

biodiversității și a patrimoniului natural al siturilor Natura 2000 Lunca Timișului și Pădurea 

Macedonia prin elaborarea planului integrat de management, conștientizarea populației și întărirea 

capacității administrative a custodelui. 

 

4.2.1 Obiectiv general  

Temele pentru definirea obiectivelor generale care trebuie atinse sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr.  496 Temele pentru definirea obiectivelor generale care trebuie atinse 

Nr Cod Tema de baza 

1. T1 
Conservarea și managementul biodiversității -al speciilor și 

habitatelor de interes conservativ- 
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3. T3 
Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale 

protejate și asigurarea durabilității managementului 

4. T4 Comunicare, educație ecologica și conștientizarea publicului 

 

Asociem temelor T1, T3 și T4 următoarele obiective generale de management: 

OG 1: Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului, în sensul atingerii/menținerii stării 

de conservare favorabila a acestora; 

OG 3: Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000 ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

și ROSCI0109 Lunca Timișului, cu scopul de a îmbunătăți/menține starea de conservare favorabila a 

speciilor și habitatelor de interes conservativ 

OG 4: Creșterea nivelului de conștientizare/îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea atitudinii 

grupurilor interesate care au impact asupra conservării biodiversității 

4.2.1.1. Obiectiv specific 

 

Tabelul nr.  497 Lista obiectivelor specifice din cadrul planului de management și care sunt   

asociate unui obiectiv general. 

Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

1.  OS1 OG1 ROSPA 0095 Pădurea 

Macedoniei/Păsări: 

Asigurarea conservării 

speciilor de păsări, în sensul 

atingerii stării de conservare 

favorabile privind populațiile, 

habitatele și perspectivele 

speciilor de păsări și 

actualizarea inventarelor 

pentru speciile de interes 

conservativ -evaluare 

detaliata- la nivelul sitului 

 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS1.1:Asigurarea conservării și 

obținerea stării de conservare favorabila 

a populațiilor de păsări din sit și a 

habitatelor acestora 

MS1.2:Efectuarea/actualizarea regulata 

a inventarelor -evaluare detaliata- 

pentru speciile de interes conservativ 

din sit 

MS.1.3: Promovarea utilizării durabile 

a resurselor forestiere 

MS.1.4: Promovarea utilizării durabile 

a resurselor agricole 
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Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

 

2.  OS2 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Amfibieni: 

Asigurarea conservării speciei  

Bombina bombina, în sensul 

atingerii stării de conservare 

favorabila a speciei și a 

habitatului acesteia 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS2.1: Îmbunătățirea calității apei în 

cadrul habitatelor de ape stagnante 

permanente sau temporare din lunca 

râului Timiș 

MS2.2: Creșterea numărului de habitate 

favorabile disponibile pentru hrănire și 

reproducere 

MS2.3: Îmbunătățirea condițiilor de 

habitat pe întreaga suprafață a sitului 

MS2.4: Reducerea presiunilor antropice 

directe și indirecte asupra speciei 

Bombina bombina 

MS2.5: Managementul și controlul 

pășunatului și al activităților agricole cu 

impact asupra speciei 

MS2.6: Monitorizarea condițiilor de 

habitat și a parametrilor populaționali 

pentru  specia Bombina bombina -

număr de indivizi, categorii de vârstă, 

raportul sexelor 

3.  OS3 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Pesti: Atingerea și 

menținerea pe termen lung a 

condițiilor stării favorabile de 

conservare privind 

populațiile, habitatele și 

perspectivele speciilor de 

pesti de interes comunitar și 

actualizarea inventarelor 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS3.1: Îmbunătățirea calității apei 

râului Timiș și a bălților cu caracter 

permanent 

MS3.2: Conservarea habitatelor 

naturale cu importanta deosebita pentru 

speciile de pesti -hrănire și 

reproducere- și asigurarea condițiilor 

pentru instalarea unor noi astfel de 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

776 

Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

ihtiologice la nivelul sitului 

 

habitate 

MS3.3: Reducerea presiunilor asupra 

speciilor de pesti și evitarea instalării 

unor noi presiuni 

MS3.4: Realizarea studiilor de 

monitorizare a calității apei, a speciilor 

alohtone și a stării de conservare a 

speciilor de pesti de interes conservativ 

4.  OS4 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Mamifere: 

Asigurarea conservării speciei 

1324 Myotis myotis, în sensul 

atingerii stării de conservare 

favorabila a speciei și a 

habitatului acesteia 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS4.1: Stabilirea unui contact cu 

proprietarii imobilelor care oferă 

adăposturi coloniilor și asigurarea 

conviețuirii om-liliac în diferitele 

cazuri. 

MS4.2: Controale periodice la 

adăposturile antropice de suprafață în 

scopul inventarierii efectivelor în 

diferitele perioade relevante ale anului 

și pentru înregistrarea eventualelor 

schimbări în condițiile oferite de 

adăpost. 

MS4.3: Reamenajarea unor încăperi din 

clădirile abandonate/distruse parțial în 

scopul asigurării unui adăpost prielnic 

liliecilor, incluzând estimarea 

necesarului material și a costurilor de 

reparații 

MS.4.4: în cazul renovării cladirii-

adapost încercarea salvării coloniei prin 

masuri specifice 

MS4.5: Monitorizarea activităților de 
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Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

exploatare forestiera 

MS4.6: Implicare în elaborararea 

amenajamentelor silvice cu scopul 

ridicării procentajului pădurilor de 

foioase maturi -de peste 80 ani- – 

habitate de hrănire primare a speciilor 

MS4.7: Monitorizarea activității MHC-

urilor în sensul respectării normelor 

privind asigurarea necesarului de apa în 

albiile râurilor 

MS4.8: Monitorizarea porțiunilor unde 

se înregistrează mai frecvent coliziuni 

cu animale 

MS4.9: Interzicerea noilor proiecte de 

MHC, diguiri și captări în volum 

industrial a apei 

MS4.10: Limitarea poluării luminoase 

în zonele turistice sau cu monumente de 

cult religios  

5.  OS5 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Nevertebrate -

specia 1032 Unio crassus-: 

Atingerea și menținerea pe 

termen lung a condițiilor 

stării favorabile de conservare 

privind populația, habitatul și 

perspectivele speciei Unio 

crassus    

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS5.1: Îmbunătățirea calității apei 

râului Timiș  

MS5.2: Îmbunătățirea condițiilor de 

habitat pe întreaga suprafață a sitului  

MS5.3: Reducerea presiunilor antropice 

directe și indirecte asupra speciei Unio 

crassus 

MS5.4: Managementul speciilor 

alohtone 

MS5.5: Monitorizarea condițiilor de 

habitat și ale populației speciei Unio 
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Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

crassus 

6.  OS6 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Nevertebrate: 

Asigurarea conservării speciei 

4032 Dioszeghyana schmidtii, 

în sensul menținerii stării de 

conservare favorabila a 

acesteia și a habitatului 

speciei 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS6.1: Menținerea stării favorabile de 

conservare a populației speciei 

MS6.2: Menținerea stării favorabile de 

conservare a habitatului speciei 

MS6.3: Prevenirea și combaterea 

activităților antropice cu impact 

potențial asupra perspectivelor viitoare 

ale speciei 

7.  OS7 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Nevertebrate: 

Asigurarea conservării speciei 

1052 Euphydryas maturna, în 

sensul atingerii stării de 

conservare favorabila a 

acesteia și a habitatului 

speciei 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS7.1: Specia nu a fost identificata în 

sit. în primul an de implementare a 

planului de management se va stabili 

prezenta sau absenta certa a speciei în 

sit, prin metoda transectelor vizuale în 

perioada de zbor a speciei -mai-iunie-. 

8.  OS8 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Plante: Asigurarea 

conservării speciei 1428 

Marsilea quadrifolia, în 

sensul atingerii stării de 

conservare favorabila a 

speciei și a habitatului 

acesteia 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS8.1: Adoptarea, promovarea și 

îmbunătățirea continua a Planului de  

management integrat pentru 

ROSCI0109 Lunca Timișului și 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia 

MS8.2: Îmbunătățirea stării de 

conservare a habitatului natural al 

specie Marsilea quadrifolia 

MS8.3: Protejarea populațiilor de 

plante rare și periclitate, altele deact 

cele prevăzute în anexele la OUG 

57/2007. Prezenta acestora în habitatele 
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Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

cu Marsilea quadrifolia ridica valoarea 

stiitifica a sitului. 

MS8.4: Controlul și menținerea cel 

putin în aceeași parametri calitativi de 

abundenta-dominanta a speciilor 

vegetale care pot afecta, prin apariție și 

creștere, specia tinta vulnerabila 

Marsilea quadrifolia -Polygonum 

hydropiper, Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum, Eleocharis 

palustris- 

 MS8.5: Monitorizarea fenomenului de 

lăstărire și vegetație în bazinele 

acvatice cu Marsilea quadrifolia pentru 

speciile lemnoase Salix sp.,Populus sp. 

MS8.6: Monitorizare continua a 

surselor de poluare existente și 

potențiale a bazinelor de apa de 

suprafață 

MS8.7: Îmbunătățirea sistemelor de 

alarmare și intervenție în caz de poluare 

a apelor de suprafață 

MS8.8: Exploatarea rațională a 

resurselor naturale -nisip, pietriș- și 

utilizarea zonei conform principiilor 

dezvoltării durabile 

MS8.9: Monitorizarea continua a 

parametrilor abiotici ai habitatului 

acvatic al speciei Marsilea quadrifolia 

MS8.10: Monitorizarea periodica a 

populațiilor și habitatului speciei 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

780 

Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

Marsilea quadrifolia pe tot teritoriul 

ariei naturale protejate 

MS8.11: Menținerea bazinelor în 

permanenta umplute cu apa-bălți, 

canale-, pe întreg ciclul de dezvoltare al 

speciei Marsilea quadrifolia  

9.  OS9 OG1 ROSCI0109 Lunca 

Timișului/Habitate: 

Asigurarea conservării 

habitatelor în sensul 

menținerii stării de conservare 

favorabila 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS9.1: Asigurarea conservării speciilor 

și habitatelor tinta, în sensul 

menținerii/îmbunătățirii stării de 

conservare favorabila a acestora: 3150, 

3160, 3270, 6440, 6510,  92A0 

MS9.2: Utilizarea durabila și limitata a 

resurselor naturale regenerabile 

10.  OS10 OG3 Asigurarea managementului 

eficient al siturilor Natura 

2000/habitate 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS10.1: Asigurarea bazei de 

informații/date referitoare la speciile și 

habitatele de interes conservativ, 

inclusiv starea de conservare a acestora, 

în scop de a oferi suport pentru 

managementul conservării 

biodiversității și evaluarea eficientei 

managementului 

MS10.2: Asigurarea managementului 

eficient al sitului ROSCI0109 Lunca 

Timișului cu scopul menținerii stării de 

conservare favorabila a speciilor și 

habitatelor de interes conservativ 

11.  OS11 OG3 Dezvoltarea capacității 

personalului implicat în 

administrarea/managementul 

Se realizează prin următoarea măsură: 

MS11.1: Dezvoltarea echipei de 

management la nivelul custodelui 
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Nr Cod_OS Cod_OG Denumire Descriere 

integrat al celor doua situri 

Natura 2000 

ariilor protejate ROSCI 0109 Lunca 

Timișului și ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia  

12.  OS 12 OG4 Realizarea conștientizării 

comunităților locale cu privire 

la necesitatea conservării 

diversității biologice și a 

utilizării componentelor 

habitatelor într-o maniera 

durabila 

Se realizează prin următoarele masuri: 

MS12.1: Informare, conștientizare la 

nivelul grupurilor tinta din bazinul 

hidrografic: pescari, ciobani, 

excursioniști, localnici, cu privire la  

specia Marsilea quadrifolia 

MS 12.2 Îmbunătățirea gradului de 

conștientizare a publicului cu privire la 

conservarea scoicii mici de rau Unio 

crassus 

MS12.3 Informarea populației locale și 

a turiștilor cu privire la importanta 

protejării marginilor de pădure din aria 

sitului ROSCI0109 Lunca Timișului, în 

scopul protejării speciei Dioszeghyana 

schmidtii 

MS12.4:Îmbunătățirea gradului de 

conștientizare a publicului cu privire la 

importanta conservării speciilor de pesti 

MS12.5:Creșterea nivelului de 

conștientizare – îmbunătățirea 

cunoștințelor și schimbarea atitudinii și 

comportamentului grupurilor interesate 

care au impact asupra conservării 

habitatelor țintă din ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

 

MS12.6: Îmbunătățirea gradului de 
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conștientizare a publicului cu privire la 

conservarea speciei Bombina bombina 

MS12.7: Eliminarea conflictelor om-

liliac, dialog cu 

proprietarii/administratorii imobilelor 

în vederea asigurării adăposturilor 

13.  OS 13 OG4 Popularizarea importantei 

ocrotirii speciilor și 

habitatelor protejate prin lege 

MS13.1: Organizare periodica acțiuni 

educaționale în scoli cu privire la 

conservarea speciei Marsilea 

quadrifolia, excursii tematice etc 

MS13.2: Educarea vizitatorilor și 

managerilor de resurse din zona 

Pădurea Macedoniei privind masurile 

de conservare stabilite pentru păsările 

din sit și mijloacele de implementare a 

acestora 

 

 

4.2.1.1.1 Măsură specifica/măsură de management 

a. Activitățile propuse pentru îndeplinirea masurilor specifice sunt următoarele: 

Tabelul nr.  498 Activitățile propuse pentru îndeplinirea masurilor specifice 

Nr Cod_A Cod_MS Denumire Descriere 

1.  A1.1.1 MS1.1 Definirea zonelor în care 

pășunatul va fi interzis 

pentru maxim 3 ani și 

rotirea sistemelor de 

pășunat în situl Pădurea 

Macedoniei 

Activitate menita sa mențină în 

întregime habitatul în scopul 

menținerii statutului de conservare 

favorabil al habitatului păsărilor 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -
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primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

2.  A1.1.2 MS1.1 Armonizarea cosirii ierbii 

cu ciclul de reproducere al 

păsărilor: pe pajiștile 

selectate se va cosi după 1 

iulie. 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări, a habitatului acestora, sa 

reabiliteze habitatele pierdute, sa 

promoveze utilizarea durabila  a 

resurselor agricole 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

3.  A1.1.3 MS1.1 Controlul deplasărilor 

câinilor ciobanilor în aria 

protejata speciala 

Activitate menita sa asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -
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primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

4.  A1.1.4 MS1.1 Mărirea stocurilor de peste 

din raul Timiș prin 

introducerea unui stoc 

tânăr de pesti din speciile 

autohtone 

Activitate menita sa asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

5.  A1.1.5 MS1.1 Plantarea copaci răsfirați și 

îngrijirea inițială a acestora 

în aria protejata -se 

recomanda Populus alba, 

Populus nigra, Populus 

nigra var.italica, Quercus 

robur- 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și ahabitatului acesteia, sa 

reabiliteze Resurse: 

USAMV/administatia custodelui, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 
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voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management habitatele 

pierdute 

6.  A1.1.6 MS1.1 Refacerea pajiștilor 

mezofile corespunzătoare 

pentru cuibărirea speciei 

Crex crex 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, sa 

reabiliteze habitatele pierdute 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

7.  A1.1.7 MS1.1 Instalarea platformelor de 

susținere a cuiburilor 

pentru barza alba în satele 

din imediata vecinătate a 

zonei de studiu 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, sa 

reabiliteze habitatele pierdute 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 
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rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

8.  A1.1.8 MS1.1 Instalarea pilonilor și 

platformelor de susținere a 

cuiburilor pentru 

reproducerea berzei albe în 

sit 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, sa 

reabiliteze habitatele pierdute 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

9.  A1.1.9 MS1.1 Controlul și lupta activa 

împotriva răspândirii 

Amorpha fruticosa 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, sa 

reabiliteze habitatele pierdute 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 
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Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

10.  A1.1.10 MS1.1 Localizarea cuiburilor 

potențiale ale Milvus 

migrans și Ciconia nigra și 

declararea zonei ca 

protejata pentru cuibărire 

pe o raza de 300 m în jurul 

cuiburilor unde activitățile 

umane vor fi interzise pe 

întreaga perioada de 

reproducere în acele 

cuiburi 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, 

utilizarea sustenabila a resurselor 

forestiere 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

11.  A1.1.11 MS1.1 Instalarea de standuri tip T 

pe pajiștile și campurile 

utilizate de păsările de 

prada pentru cocoțare 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, 

utilizarea durabila a resurselor 

agricole 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 
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rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

12.  A.1.1.1

2 

MS 1.1 Asigurarea faptului ca 

aplicarea managementului 

de sistem în Pădurea 

Macedonia permite 

păstrarea copacilor bătrâni 

adecvați pentru cuibărirea 

și hrănirea ciocănitorilor 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, 

utilizarea durabila a resurselor 

forestiere 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

13.  A.1.1.1

3 

MS.1.1 Refacerea completa a 

lacului Gad și 

implementarea pe acest lac 

a unor masuri de 

management de protecție a 

păsărilor pe lac 

Activitate menita sa: asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia, sa 

reabiliteze habitatele pierdute care 

oferă condiții de supravieturire 

speciilor vizate 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -
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primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

14.  A.1.1.1

4 

MS.1.1 Prevenirea deversării 

gunoaielor în sit Pădurea 

Macedonia 

Activitate menita sa asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

 

15.  A.1.1.1

5 

MS1.1 Prevenirea construirii 

oricăror structuri 

permanente în sit Pădurea 

Macedonia 

Activitate menita sa asigure 

conservarea favorabila a populației 

de păsări și a habitatului acesteia 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

790 

Nr Cod_A Cod_MS Denumire Descriere 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

16.  A1.2.1 MS1.2 Definirea zonelor în care 

pășunatul va fi interzis 

pentru maxim 3 ani și 

rotirea sistemelor de 

pășunat 

Activitate menita sa contribuie la 

inventarierea zonelor de habitat 

pentru speciile de interes conservativ 

din situl Pădurea Macedoniei 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

17.  A1.3.1 MS1.3 Asigurarea faptului ca 

aplicarea managementului 

de sistem în Pădurea 

Macedonia permite 

păstrarea copacilor bătrâni 

adecvați pentru cuibărirea 

și hrănirea ciocănitorilor 

Activitatea asigura conservarea 

speciilor de păsări pentru care a fost 

desemnat situl și a habitatelor 

acestora, precum și utilizarea 

sustenabila a resurselor agricole 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 
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rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

18.  A.1.4.1 MS1.4 Armonizarea cosirii ierbii 

cu ciclul de reproducere al 

păsărilor; efectuarea cosirii 

după 1 iulie pe pajiștile 

selectate. 

Activitatea asigura conservarea 

speciilor de păsări pentru care a fost 

desemnat situl și a habitatelor 

acestora, precum și utilizarea 

sustenabila a resurselor forestiere 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

19.  A2.1.1 MS2.1 Reducerea poluării difuze a 

apei râului Timiș din surse 

menajere prin susținerea și 

prioritizarea proiectelor de 

realizare a sistemelor de 

canalizare și epurare în 

mediul rural și extindere a 

canalizării în mediul urban 

Atingerea stării chimice bune și 

menținerea stării ecologice și a 

potențialului ecologic bun pe toată 

lungimea râului Timiș din interiorul 

sitului ROSCI0109, pentru specia 

Bombina bombina 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

20.  A2.1.2 MS2.1 Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 
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Timiș din surse menajere 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate menajere 

colectate în mediul rural și 

urban 

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

 

Termen: permanent 

21.  A2.1.3 MS2.1  Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 

Timiș din surse industriale 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate evacuate 

22.  A2.1.4 MS2.1 Promovarea agriculturii 

ecologice și reducerea 

cantității de fertilizanți și 

pesticide utilizate în 

agricultura convențională -

protecție specia Bombina 

bombina- 

23.  A2.1.5 MS2.1 Reglementarea activităților 

pastorale conform 

capacității de suport și în 

acord cu necesitățile 

ecologice ale speciei 

24.  A2.2.1 MS2.2 Realizarea unui proiect 

pilot de reconstrucție 

ecologica cu creare de 

habitate suplimentare 

pentru specia Bombina 

Asigurarea și menținerea unui număr 

mai ridicat de habitate de reproducere 

și hrănire cu condiții ecologice 

adecvare pentru specie Bombina 

bombina 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

793 

Nr Cod_A Cod_MS Denumire Descriere 

bombina în vederea 

atingerii stării bune de 

conservare la nivelul 

întregului sit. Proiectul 

trebuie sa conțină doua 

faze: a- elaborarea 

studiului de fezabilitate și 

b- realizarea lucrărilor și 

implementarea masurilor 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: cat mai devreme pe 

parcursul implementării planului de 

management 

25.  A2.2.2 MS2.2 Revizuirea schemei de 

amenajare a râului Timiș 

pentru protecție la inundații 

astfel încât sa permită 

menținerea și crearea de 

bălți laterale, utilizabile de 

către specie ca habitate de 

reproducere și hrănire a 

speciei Bombina bombina 

26.  A2.3.1 MS2.3  Reglementarea, controlul 

și sancționarea activităților 

de depozitare neadecvata a 

deșeurilor în cadrul zonelor 

de habitate de importanta 

pentru specie din 

perimetrul ariei protejate a 

speciei Bombina bombina 

Asigurarea și menținerea unui număr 

satisfăcător de habitate de 

reproducere și hrănire pentru specie, 

cu calitate ridicata a parametrilor de 

importanta 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, Garda de mediu, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

27.  A2.3.2 MS2.3 Reglementarea practicilor 

agricole și zootehnice 

pastorale în cadrul ariei 

protejate, în apropierea 

habitatelor de importanta 
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pentru speciei Bombina 

bombina, și promovarea 

practicilor agricole 

prietenoase cu mediul -

agricultura ecologica- 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

28.  A2.3.3 MS2.3 Menținerea în stare 

naturala a malurilor râului 

Timiș -pentru specia 

Bombina bombina- 

29.  A2.3.4 MS2.3 Reducerea accesibilității 

către habitatele de 

importanta pentru specie 

Bombina bombina, în 

perioadele de sensibilitate 

ridicata -de exemplu, 

perioada de reproducere și 

dezvoltare larvara- prin 

instalarea de bariere pe 

căile de acces, și 

sancționarea 

contravenienților 

30.  A2.3.5 MS2.3 Implementarea de masuri 

de reducere a impactului 

generat de rețeaua de 

transport asupra indivizilor 

și habitatelor speciei 

Bombina bombina, -bariere 

longitudinale de-a lungul 

segmentelor de drum care 

traversează zonele populate 

de specie, implementarea 
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de pasaje subterane de 

trecere pentru amfibieni, 

plantarea de perdele 

forestiere de-a lungul 

segmentelor de drum care 

traversează zonele cu 

habitate de importanta 

pentru specie- 

31.  A2.4.1 MS2.4 Analiza riguroasa a 

oricăror proiecte -in special 

a celor care implica 

dezvoltare de infrastructura 

construita în perimetrul 

zonei de interes a 

proiectului, unde au fost 

semnalate habitate de 

importanta pentru specie- 

cu potențial impact asupra 

speciei Bombina bombina, 

anterior avizării acestora 

Evitarea implementării de proiecte 

care sa determine forme de impact 

suplimentare 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului de management 

32.  A2.5.1 MS2.5 Realizarea unui studiu 

privind evaluarea 

capacității de suport pentru 

pășunat în cadrul 

categoriilor de habitate 

utilizate de specie Bombina 

bombina și implementarea 

rezultatelor acestuia prin 

reglementarea pășunatului 

Reducerea impactului generat în 

prezent de practicile agricole și 

pastorale neadecvate și menținerea 

acestuia în limite acceptabile pentru 

asigurarea stării favorabile de 

conservare 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 
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în limitele capacității de 

suport în sensul asigurării 

sustenabilității 

respectivelor habitate și a 

condiției favorabile pentru 

specie 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: cat mai devreme pe 

parcursul implementării planului de 

management 

33.  A2.6.1 MS2.6 Monitorizarea speciei 

Bombina bombina din 

punct de vedere al mărimii 

populației, suprafeței 

habitatului, presiunilor și 

amenințărilor 

Stabilirea tendinței populației de 

Bombina bombina și a suprafețelor 

de habitate de importanta pentru 

aceasta în vederea atingerii și 

menținerii stării favorabile de 

conservare și eventual adaptării 

masurilor de managemen 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: cat mai devreme pe 

parcursul implementării planului de 

management conservativ 

34.  A2.6.2 MS2.6 Înființarea a cel putin alte 

doua locații de 

monitorizare permanenta a 

calității apei de suprafață 

pe cursul râului Timiș, în 

interiorul sitului, în 

habitatul speciei Bombina 

bombina 

35.  A3.1.1 MS3.1 Reducerea poluării difuze a 

apei râului Timiș din surse 

menajere prin accelerarea 

Atingerea stării chimice bune și 

menținerea stării ecologice și a 

potențialului ecologic bun pentru 
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proiectelor de realizare a 

sistemelor de canalizare și 

epurare în mediul rural și 

extindere a canalizării în 

mediul urban - protejare 

Pesti- 

Pesti pe toată lungimea râului Timiș 

din interiorul sitului ROSCI0109 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren aflat în sit, etc 

 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: permanent 

36.  A3.1.2 MS3.1 Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 

Timiș din surse menajere 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate menajere 

colectate în mediul rural și 

urban -protejare Pesti- 

37.  A3.1.3 MS3.1 Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 

Timiș din surse industriale 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate evacuate-

protejare Pesti- 

38.  A3.1.4 MS3.1 Promovarea agriculturii 

ecologice și reducerea 

cantității de fertilizanți și 

pesticide utilizate în 

agricultura convențională -

protejare Pesti- 

39.  A3.2.1 MS3.2 Revizuirea schemei de 

amenajare a râului Timiș 

Asigurarea și menținerea condițiilor 

de habitat favorabil pe întreg cursul 
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pentru protecție la inundații 

astfel încât sa permită 

menținerea și crearea de 

bălți laterale, esențiale 

pentru dezvoltarea faunei 

piscicole -protejare Pesti- 

râului Timiș din interiorul sitului 

ROSCI0109 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, DS, ITRSV, administrația 

bazinului hidrografic al Timișului, 

autoritățile administrației publice 

locale -primarii, consilii locale-, 

proprietari particulari de teren din 

situl protejat, rangeri, voluntari de 

teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

40.  A3.2.2 MS3.2  Conservarea tuturor 

habitatelor acvatice din 

interiorul sitului 

ROSCI0109 

41.  A3.2.3  

 

 

 

MS3.2 

Realizarea unui proiect de 

reconstrucție ecologica a 

malurilor degradate ale 

râului Timiș prin plantarea 

unor specii autohtone cu 

importanta ecologica 

majora -salcie, plop etc.- și 

înlăturarea speciilor 

alohtone de arbuști -

Amorpha fruticosa- 

36. A3.2.4  

 

MS3.2 

Asigurarea unui 

management riguros al 

deșeurilor menajere pentru 

evitarea apariției și 

acumulării de deșeuri 

plutitoare în interiorul 

sitului ROSCI0109 -

protejare Pesti- 

Asigurarea și menținerea condițiilor 

de habitat favorabil pe întreg cursul 

râului Timiș din interiorul sitului 

ROSCI0109 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, APM, administrația 

bazinului hidrografic al Timișului, 

autoritățile administrației publice 

locale -primarii, consilii locale-, 

proprietari particulari de teren aflat în 

sit, etc 

37. A3.2.5  

 

 

Analizarea posibilităților 

de relocare a stanelor din 

interiorul sitului în afara 
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MS3.2 limitelor acestuia. 

Identificarea unor locații la 

distante mai mari fata de 

zona umeda a sitului în 

care sa se realizeze 

adăpătoare pentru 

animalele domestice -

protejare Pesti- 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: după caz, anual 

38. A3.2.6  

MS3.2 

Menținerea în stare 

naturala a malurilor râului 

Timiș în situl ROSCI0109 -

protejare Pesti- 

42.  A3.3.1 MS3.3 Identificarea soluțiilor 

tehnice care sa asigure 

conectivitatea longitudinala 

a speciilor de pesti în zona 

lucrărilor hidrotehnice 

existente -protejare Pesti- 

Diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra speciilor de pesti în 

perioada de implementare a Planului 

de management 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

43.  A3.3.2 MS3.3 Stabilirea și semnalizarea 

unor locații în care 

pescuitul este permis 

Diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra speciilor de pesti în 
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precum și a unor „zone de 

liniște”. Reglementarea 

speciilor, dimensiunilor la 

care pestii pot fi colectați 

precum și a perioadelor în 

care pescuitul este interzis -

protejare Pesti- 

perioada de implementare a Planului 

de management 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, APM, 

autoritățile administrației publice 

locale -primarii, consilii locale-, 

proprietari particulari de teren din 

situl protejat, rangeri, voluntari de 

teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

44.  A3.3.3 MS3.3  Elaborarea unui studiu cu 

privire la identificarea 

presiunilor generate de 

speciile alohtone de pesti și 

a soluțiilor de reducere a 

acestora 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: cat mai devreme pe 

parcursul implementării Planului de 

management 

45.  A3.4.1 MS3.4 Monitorizarea speciilor de 

pesti de interes conservativ 

din punct de vedere al 

mărimii populației, 

suprafeței habitatului, 

Stabilirea tendinței populației de pesti 

de interes comunitar în vederea 

atingerii și menținerii stării favorabile 

de conservare și monitorizarea 

tendinței populaționale ale speciilor 
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presiunilor și amenințărilor alohtone de pesti și eventual 

adaptarea masurilor de management 

conservativ 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

46.  A3.4.2 MS3.4 Monitorizarea populațiilor 

de specii alohtone de pesti 

-in principal Lepomis 

gibosus, Percottus glenii și 

Ameiurus melas- în 

vederea stabilirii eficientei 

implementării masurilor de 

combatere a acestora și 

eventual adaptarea acestora 

47.  A3.4.3 MS3.4 Înființarea a cel putin doua 

locații de monitorizare 

permanenta a calității apei 

de suprafață pe cursul 

râului Timiș din interiorul 

sitului -parametri fizico-

chimici- 

48.  A4.1.1 MS4.1 Stabilirea unui contact cu 

proprietarii imobilelor în 

care se adăpostesc lilieci și 

asigurarea conviețuirii om -

liliac 

Acțiune prioritara, se realizează prin 

discuții cu beneficiarii, acțiuni de 

conștientizare, participări la 

conferințe pentru arhitecți și 

restauratori 

Este nevoie de clarificarea situației 

de proprietate și stabilirea unui 

contact cu proprietarul imobilului. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 
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rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

49.  A4.2.1 MS4.2 Controale periodice la 

adăposturile antropice de 

suprafață pentru a 

inventaria efectivele de 

lilieci și pentru a înregistra 

eventuale schimbări în 

condițiile oferite de 

adăpost 

Activitate cu prioritate mare 

Vor avea loc: 

- 2 deplasări în perioada de 

hibernare și 2 deplasări în 

perioada de maternitate 

- Transecte în vederea 

înregistrărilor de 

ultrasunete pentru 

evaluarea activității 

chiropterelor în zona 

- Capturarea cu plase 

chiropterologice 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, rangeri, voluntari de 

teren, etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

50.  A4.3.1 MS4.3 Reamenajare unor încăperi 

din clădirile 

abandonate/distruse parțial 

în scopul asigurării unor 

adăposturi prielnice, 

inclusiv estimare 

necesarului material și a 

Acțiune cu prioritate mare, se 

realizează prin discuții cu arhitecți, 

proiectanți, și ingineri constructori; 

consultații de specialitate; studii de 

impact pe fiecare proiect în parte. 

Se prevăd intervenții de tipul: zidirea 

gaurilor de fereastra, pe uns asingura 
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costurilor de reparații. se lăsă o intrare de 35x100cm, se lasă 

și o usa mica ținută închisă; pe pereții 

din interior se pot monta pe unele 

porțiuni scânduri care facilitează 

aterizarea și agățarea de substrat a 

liliecilor. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, rangeri, voluntari de 

teren, etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

51.  A4.4.1 MS4.4 Salvarea coloniei de lilieci 

prin masuri specifice – în 

cazul renovării clădirii - 

adăpost 

Prioritate mare, se realizează prin 

discuții cu arhitecții, proiectanții și 

inginerii constructori; Oferirea de 

consultații de specialitate; Studii de 

impact pe fiecare proiect în parte.  

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, rangeri, voluntari de 

teren, etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: ori de cate ori este nevoie - 

pe parcursul implementării Planului 

de management 

52.  A4.5.1 MS4.5 Monitorizarea activităților 

de exploatare forestiera în 

scopul protejării speciei de 

lilieci 

Se realizează prin discuții și acțiuni 

de conștientizare cu silvicii 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 
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locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

53.  A4.6.1 MS4.6 Implicare în elaborararea 

amenajamentelor silvice cu 

scopul ridicării 

procentajului pădurilor de 

foioase maturi -de peste 80 

ani- – habitate de hrănire 

primare a speciilor de 

lilieci 

Se vor face activități de consultații de 

specialitate, studii de impact pentru 

fiecare proiect în parte, discuții și 

acțiuni de conștientizare cu silvicii. 

Tăierile la ras în padurle de foioase și 

mixte trebuie stopate, vegetația 

ripariana/de lunca trebuie păstrată 

nealaterata. 

Aceasta activitate se aplica în 

pădurile de foioase și de amestec și în 

văile cu râuri care reprezintă rute de 

zbor și orientare pentru lilieci. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

54.  A4.7.1 MS4.7 Monitorizarea activității 

microhidrocentralelor în 

Prioritate medie, se se va urmări 

studiul de impact specific elaborat 
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sensul respectării normelor 

privind asigurarea 

necesarului de apa în 

albiile râurilor, în scopul 

protejării speciilor de lilieci 

pentru proiect și actul de 

reglementare emis de agenția pentru 

protecția mediului cat și avizul de 

gospodărire a apelor. 

Construcția micro-hidrocentralelor 

distruge habitatele de hrănire pe 

porțiuni lungi de vai și afectează 

rutele de zbor pentru speciile de 

chiroptere. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

55.  A4.8.1 MS4.8 Monitorizarea porțiunilor 

unde se înregistrează mai 

frecvent coliziuni intre 

speciile de lilieci și alte 

animale 

Prioritate mica, se recomanda 

înregistrarea victimelor traficului de 

2 ori pe săptămână în perioada iunie-

octombrie, de-a lungul drumurilor 

naționale. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Termen: iunie- octombrie, pe 

parcursul implementării Planului de 

management 
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56.  A5.1.1 MS5.1 Reducerea poluării difuze a 

apei râului Timiș din surse 

menajere prin accelerarea 

proiectelor de realizare a 

sistemelor de canalizare și 

epurare în mediul rural și 

extindere a canalizării în 

mediul urban -protejare 

Unio crassus- 

Atingerea stării chimice bune și 

menținerea stării ecologice și a 

potențialului ecologic bun pe toată 

lungimea râului Timiș din interiorul 

sitului ROSCI0109, pentru protecția 

speciei Unio crassus 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren aflat în sit, etc 

 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: permanent 

57.  A.5.1.2 MS5.1 Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 

Timiș din surse menajere 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate menajere 

colectate în mediul rural și 

urban. -protejare Unio 

crassus- 

58.  A5.1.3 MS5.1 Reducerea poluării 

punctiforme a apei râului 

Timiș din surse industriale 

prin 

reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de epurare a 

apelor uzate evacuate -

protejare Unio crassus- 

59.  A5.1.4 MS5.1 Promovarea agriculturii 

ecologice și reducerea 

cantității de fertilizanți și 

pesticide utilizate în 
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agricultura convențională. -

protejare Unio crassus- 

60.  A5.2.1 MS5.2 Realizarea unui proiect 

pilot de îmbunătățire a 

condițiilor de habitat 

pentru specia Unio crassus, 

proiect în 2 faze: 

a-elaborarea studiului de 

fezabilitate; 

b-realizarea lucrărilor și 

implementarea masurilor. 

Asigurarea și menținerea condițiilor 

de habitat favorabil pe întreg cursul 

râului Timiș din interiorul sitului 

ROSCI0109 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

61.  A5.2.2 MS5.2 Revizuirea schemei de 

amenajare a râului Timiș 

pentru  protecție la 

inundații astfel încât sa 

permită menținerea și 

crearea de bălți laterale 

esențiale pentru 

dezvoltarea faunei 

piscicole și implicit a 

populației de Unio crassus 

62.  A5.2.3 MS5.2 Conservarea tuturor 

habitatelor acvatice cu 

substrat nisipos din 

interiorul sitului. -protejare 

Unio crassus- 

63.  A5.2.4 MS5.2 Asigurarea unui 

management riguros al 

deșeurilor menajere pentru 

evitarea apariției și 

acumulării de deșeuri 
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plutitoare în interiorul 

sitului. -protejare Unio 

crassus- 

64.  A5.2.5 MS5.2 Analizarea posibilităților 

de relocare a stanelor, din 

interiorul sitului în afara 

acestuia; realizarea de 

adăpătoare pentru animale 

domestice la distante mari 

fata de zona umeda a 

sitului. -protejare Unio 

crassus- 

65.  A5.3.1 MS5.3 Identificarea soluțiilor 

tehnice care sa asigure 

conectivitatea longitudinala 

a speciilor de pesti în zona 

lucrărilor hidrotehnice 

existente -protejare Unio 

crassus- 

Diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra specie Unio crassus 

în perioada de implementare a 

Planului de management 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

66.  A5.3.2 MS5.3 Menținerea în stare 

naturala a malurilor râului 

Timiș -protejare Unio 

crassus- 

67.  A5.3.3 MS5.3 Stabilirea și semnalizarea 

unor locații în care 

pescuitul este permis 

precum și a unor “zone de 

liniște”; semnalizarea 

zonelor în care pescuitul 

este interzis; reglementarea 

speciilor și a dimensiunilor 
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la care pestii pot fi colectați 

și a perioadelor în care 

pescuitul este interzis -

protejare Unio crassus- 

68.  A5.4.1 MS5.4 Elaborarea unui studiu cu 

privire la identificarea 

presiunilor generate de 

speciile alohtone și a 

soluțiilor de reducere a 

acestora -protejare Unio 

crassus- 

Menținerea sub control a populațiilor 

speciilor alohtone. Semnalarea 

prezentei altor specii alohtone cu 

posibil impact asupra speciei Unio 

crassus. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

69.  A5.5.1 MS5.5 Monitorizarea specie Unio 

crassus din punct de vedere 

al mărimii populației, 

suprafeței habitatului, 

presiunilor și amenințărilor 

Stabilirea tendinței populației de 

Unio crassus dar și a speciilor de 

pesti gazda în vederea atingerii și 

menținerii stării favorabile de 

conservare și eventual adaptării 

masurilor de management 

conservativ 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

70.  A5.5.2 MS5.5 Monitorizarea populațiilor 

de pesti care servesc ca 

gazda pentru larvele 

speciei Unio crassus -

Rhodeus amăruș, 

Leuciscus sp., Leucaspius 
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delineatus, Barbus barbus, 

Vimba vimba etc.-. 

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

71.  A5.5.3 MS5.5 Monitorizarea populațiilor 

de specii alohtone -in 

principal Synanodonta 

woodiana și Corbicula 

fluminea-. 

72.  A5.5.4 MS5.5 Înființarea a cel putin doua 

locații de monitorizare 

permanenta a calității apei 

de suprafață pe cursul 

râului Timiș din interiorul 

sitului -parametri fizico-

chimici-. 

73.  A6.1.1 MS6.1 Monitorizarea populației 

speciei Dioszeghyana 

schmidtii în sit 

Se vor monitoriza: prezenta/absenta 

speciei în habitatele forestiere din 

aria sitului, abundenta relativa a 

speciei în habitatele favorabile, 

calitatea habitatului favorabil, 

prezenta și intensitatea activităților cu 

impact negativ asupra speciei. 

Metoda de monitorizare: metoda 

capacanei luminoase, fara capturare 

Locuri de observație: parcelele 

forestiere 28A si11 din Pădurea 

Giroc, 78, 33A și 14A din Pădurea 

Lighed, 1A și 36A din Pădurea 

Cheveres, 15A, 23 și 19A din 

Pădurea Bacova. 

Termen- Perioada din an:  10 zile/an 

în luna aprilie, în nopțile calde, 
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umede, fara vânt, în perioada de zbor 

a adulților speciei 

Resursa umana necesara: 2 

persoane/zi din USAMV/administatia 

custodelui, rangeri, voluntari de teren 

etc 

Echipament necesar: autovehicul de 

teren, capcana luminoasa, lupa, hărți 

GPS, lantern, fisa de monitorizare a 

speciei în teren. 

74.  A6.1.2 MS6.1 Adaptarea managementului 

forestier în sensul 

menținerii nealterate a 

compoziției și structurii 

parcelelor forestiere cu 

Quercus sp., Acer 

tataricum, Acer campestre 

și Carpinus betulus 

Măsură contribuie la conservarea 

habitatelor forestiere favirabile 

speciei Dioszeghyana schmidtii 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, ITRSV, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

75.  A6.2.1 MS6.2 Monitorizarea mărimii 

habitatului real și potențial 

al speciei Dioszeghyana 

schmidtii în sit 

Măsură contribuie la conservarea 

habitatelor forestiere favorabile 

speciei Dioszeghyana schmidtii 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, 

administrația bazinului hidrografic al 
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Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

76.  A6.2.2 MS6.2 Monitorizarea calității 

habitatului real și potențial 

al speciei Dioszeghyana 

schmidtii în sit 

Măsură contribuie la conservarea 

habitatelor forestiere favirabile 

speciei Dioszeghyana schmidtii 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

77.  A6.2.3 MS6.2 Adaptarea managementului 

forestier în sensul 

menținerii nealterate a 

compoziției și structurii 

arboretelor de stejar  cu 

Quercus cerris, Acer 

tataricum și Acer 

Menținerea nealterata a arboretelor 

de stejar cu Acer tataricum, Acer 

campestre și Carpinus betulus va 

contribui la menținerea biodiversității 

habitatelor forestiere din aria sitului. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, 
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campestre care reprezintă 

habitat real și potențial 

pentru specie 

Dioszeghyana schmidtii 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

78.  A6.2.4 MS6.2 Adaptarea managementului 

forestier în sensul 

menținerii nealterate a 

structurii marginilor de 

pădure. Speciile de Acer 

tataricum și Acer 

campestre cresc adesea 

numai la marginea 

pădurilor gospodărite, ceea 

ce este sufficient pentru 

specia Dioszeghyana 

schmidtii 

Măsură contribuie la conservarea 

habitatelor forestiere favorabile 

speciei Dioszeghyana schmidtii 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

79.  A6.3.1 MS6.3 Adaptarea managementului 

forestier în sensul 

replantării pădurii numai 

cu specii native de arbori -

protejare Dioszeghyana 

schmidtii- 

Activitatea va avea numai consecințe 

positive asupra speciei Dioszeghyana 

schmidtii și asupra celorlalte specii 

care se dezvolta în ecosistemele 

forestiere din aria sitului. 

Resurse: USAMV/administatia 
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custodelui, ocoale silvice, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

80.  A6.3.2 MS6.3 Controlul turismului de 

week-end pentru a preveni 

degradarea marginilor de 

pădure situate pe malul 

râului Timiș.-protejare 

Dioszeghyana schmidtii- 

Prevenirea și controlul activităților 

antropice cu impact potențial asupra 

stării favorabile de conservare a 

speciei Dioszeghyana schmidtii va 

contrubui la conservarea pajiștilor și 

zăvoaielor de pe malul râului, precum 

și a habitatelor acvatice din sit. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, GNM, APM, ocoale 

silvice, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -

primarii, consilii locale-, proprietari 

particulari de teren din situl protejat, 

rangeri, voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

81.  A7.1.1 MS7.1 Căutarea activa, observarea Metoda bazata pe faptul ca adultul se 
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directa sau capturarea cu 

fileul entomologic și 

numărarea adulților din 

specia Euphydryas 

maturna pe transecte în 

habitatele favorabile 

hrănește și zboară de-a lungul 

marginilor de pădure și în luminișuri. 

Transectele vor fi selectate în 

perioada de înflorire a speciilor 

Crataegus monogyna și Ligustrum 

vulgare 

Transectele se realizează intre orele 

9.00-18.00, la temperaturi peste 20C, 

în zile cu cer senin, fara vânt. 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, ocoale silvice, 

administrația bazinului hidrografic al 

Timișului, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii 

locale-, proprietari particulari de 

teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: în primul an de 

implementare al planului, în mai-

iunie 

82.  A8.1.1 MS8.1 Elaborarea, adoptarea, 

promovarea și 

îmbunătățirea continua a 

Planului de management 

integrat pentru ROSCI0109 

Lunca Timișului și 

ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia 

Plan de management adoptat 

participativ, cunoscut, respectat, 

aplicat și îmbunătățit 

Termen: 31.08.2015 

Resurse: experți biologi, hidrologi, 

biochimiști, USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 
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extrabugetare 

83.  A8.2.1 MS8.2 Menținerea constanta a 

scurgerii naturale a apei 

râului Timiș 

Menținerea stării favorabile de 

conservare pentru specia Marsilea 

quadrifolia 

 

 

 

Evidenta tuturor speciilor din cadrul 

habitatelor acvatice, mai ales a celor 

având abundenta-dominanta medie-

ridicata, a speciilor invasive -alogene 

sai indigene- și a altopr specii rare, 

vulnerabile, periclitate 

 

 

Menținerea condițiilor abiotice 

necesare menținerii și dezvoltării 

speciei Marsilea quadrifolia 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

 

Termen: anual 

84.  A8.2.2  Marcarea în teren a bălților 

care adăpostesc populații 

de Marsilea quadrifolia 

85.  A8.2.3  Instruirea ciobanilor pentru 

a conduce turmele evitând, 

pe cat posibil, traversarea 

bălților populate cu 

Marsilea quadrifolia 

86.  A8.2.4 Monitorizarea periodica a 

populațiilor de Marsilea 

quadrifolia 

87.  A8.2.5 Realizarea și actualizarea 

unei baze de date cu 

informații privind Marsilea 

quadrifolia 

88.  A8.3.1 MS8.3 Monitorizarea periodica a 

populațiilor altor specii 

acvatice rare, periclitate, 

care au fost identificate în 

sit 

89.  A8.3.2 Controlul 

abundentei/dominației 

celorlalte specii din habitat, 

pentru a pastra tendința de 

creștere și rata de acoperire 

a luciului de apa 

90.  A8.4.1 MS8.4 Menținerea adâncimii apei 
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în bazinele acvatice, în 

perioadele cu seceta 

excesiva, inclusive prin 

inundare sau transfer de 

apa din rau 

91.  A8.4.2 Menținerea sub control a 

populațiilor speciilor 

submerse care prezintă 

tendințe colonizatoare 

92.  A8.5.1 MS8.5 Monitorizarea și controlul 

lăstăririi la speciile 

lemnoase Populus sp. 

Si/sau Salix sp, pentru a 

asigura condițiile de habitat 

pentru Marsilea 

quadrifolia 

93.  A8.6.1 MS8.6 Prelevare periodica de apa 

din raul Timiș și din 

bazinele acvatice pentru 

analiza parametrilor 

chimici și biologici ai apei 

Menținerea sub control a surselor de 

poluare a apelor de suprafață 

Îmbunătățirea calității apelor de 

suprafață 

Sisteme funcționale, eficiente și 

eficace de alarmare și de intervenție 

în caz de poluare a apelor de 

suprafață 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

94.  A8.6.2 Identificarea surselor 

potențial poluatoare pentru 

culoarul râului Timiș și 

monitorizarea acestora 

95.  A8.7.1 MS8.7 Colaborarea permanenta cu 

instituțiile de supraveghere 

a mediului specializate 

96.  A8.7.2 Pregătirea echipei 

custodelui precum și a 

populației locale pentru 
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acțiune adecvata în caz de 

poluare sau situații de 

dezastre 

97.  A8.8.1 MS8.8 Menținerea nivelului apei 

în bazinele acvatice 

existente din lunca 

Timișului, în perioade cu 

secete prelungite 

Menținerea condițiilor abiotice de 

habitat favorabile dezvoltării speciei 

Marsilea quadrifolia 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri și voluntary de teren, 

resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

98.  A8.8.2 Menținerea peisajului 

natural actual cu bălți și 

cursuri de apa meandrate 

Menținerea peisajului specific al 

luncii Timișului 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

99.  A8.8.3 Despăgubirea proprietarilor 

de terenuri din sit, care nu 

pot exploata resursele 

naturale 

Conform dispozițiilor legale 

Termen: permanent 

100.  A8.9.1 MS8.9 Monitorizare permanenta 

prin prelevări periodice de 

apa din rau și din bazinele 

acvatice și analiza probelor 

din punct de vedere chimic 

și biologic 

Menținerea parametrilor abiotici de 

habitat favorabili dezvoltării specie 

Marsilea quadrifolia 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 
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locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

101.  A8.9.2 Monitorizarea permanenta 

a calității apelor de 

suprafață din baltilele, 

canalele, brațele moarte și 

de pe cursul râului Timiș 

Se realizează baza de date cu 

parametri abiotici ai habitatelor 

acvatice de pe teritoriul sitului și 

evoluția acestora -sezoniera, anuala, 

multianuala-. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

102.  A8.9.3 Monitorizare permanenta a 

temperaturii aerului, 

umidității atmosferice, a 

nivelului precipitațiilor 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

103.  A8.10.1 MS8.10 Realizarea periodica a 

observațiilor asupra speciei 

Marsilea quadrifolia, 

numărarea efectivelor 

populației, estimarea 

acoperirii luciului de apa, 

inventarierea altor specii 

care apar în habitat 

Realizarea bazei de date cu date de 

referință pentru specia Marsilea 

quadrifolia, actualizate periodic; 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: odată la 2 ani 

104.  A8.11.1 MS8.11 Colaborare cu administrația 

bazinala Timiș în vederea 

Menținerea condițiilor de umiditate 

favorabile pentru dezvoltarea speciei 
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adoptării masurilor 

necesare pentru 

menținerea, acolo unde este 

necesar, a apei din bazinele 

din Lunca Timișului 

Marsilea quadrifolia 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale 

Termen: după necesități 

105.  A9.1.1 MS9.1 Păstrarea suprafețelor 

actuale ale habitatelor 

acvatice 3150 și 3160, 

precum și ale habitatelor 

3270, 6440, 6510, 92A0 în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

În acest mod se vor conserva 

habitatele tinta. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

106.  A9.1.2 MS9.1 Monitorizarea/limitarea 

activităților cu potențial 

impact negativ în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului. 

În acest mod se vor conserva 

habitatele tinta. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

107.  A9.1.3 MS9.1 Menținerea bălților, 

brațelor moarte, a altor 

corpuri mici de apa, 

mlaștini, smârcuri într-un 

stadiu care sa le permită să-

și exercite rolul 

ecosistemic, prin evitarea 

fluctuațiilor excesive, 

În acest mod se vor conserva 

habitatele tinta. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 
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degradării digurilor 

naturale și poluării apei în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului. 

Termen: permanent 

108.  A9.1.4 MS9.1 Se va menține caracterul 

nămolos, inundabil al 

malurilor râului Timiș, în 

vederea conservării 

habitatelor specifice 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

În acest mod se vor conserva 

habitatele tinta. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

109.  A9.1.5 MS9.1 Se va proteja solul și stratul 

ierbos aflat în habitatele 

prezente în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

110.  A9.1.6 MS9.1 Menținerea a cel putin 7 

arbori seculari la ha în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului. Se conserva 

arborii izolați, maturi, 

uscați sau în descompunere 

care constituie un habitat 

potrivit pentru ciocănitori, 

păsări de prada, insecte și 

numeroase plante 

inferioare -fungi, briofite, 

ferigi-. Operațiunile 

silviculturale și de taiere se 

vor realiza în afara sezonul 

de reproducere al speciilor 

 

 

 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, Direcția Silvica Timiș, 

ITRSV, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 
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animale sensibile, în 

special cuibăritul de 

primăvară și perioadele de 

împerechere ale păsărilor. 

Se conserva arborii cu 

scorburi ce pot fi utilizate 

ca locuri de cuibărit de 

către păsări și mamifere 

mici. 

111.  A9.1.7 MS9.1 Pășunatul cu număr optim 

de animale în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului, adaptat 

capacității de suport pe 

unitatea de suprafață. 

Numărul maxim de 

animale care pot pășună la 

un moment dat trebuie sa 

respecte și sa se încadreze 

în Ordin nr. 544/21 iunie 

2013 privind metodologia 

de calcul al încărcăturii 

optime de animale pe 

hectar de pajiște. 

112.  A9.1.8 MS9.1 Combaterea speciilor 

invazive se va realiza 

numai în baza unui studiu 

de fundamentare daca 

fenomenul are tendința 

certa de extindere în situl 

ROSCI0109 Lunca 
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Timișului. 

113.  A9.2.1 MS9.2 Activitățile permise în sit 

sunt: cercetare, educație, 

turism, supraveghere, paza, 

monitorizare, cosit, 

pășunat, stingerea 

incendiilor, reconstrucție 

ecologica, recoltare de 

plante medicinale, 

agricultura ecologica -

cultivare de specii 

nemodificate genetic-, 

pescuit sportiv în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, rangeri, voluntari etc. 

Resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

 

Termen: permanent 

114.  A9.2.2 MS9.2 Activitățile de înlăturare / 

limitare a efectelor 

calamităților sau 

dezechilibrelor intervenite 

în procesele naturale se 

efectuează numai în baza 

studiului de specialitate, în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: când e cazul 

115.  A9.2.3 MS9.2 Țarcurile de animale în 

cazul stanelor temporare 

vor fi mutate periodic, 

înainte de a se reduce 

suprafața covorului vegetal 

cu mai putin de 60% în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, ciobani, voluntari, 

Termen: periodic, după caz 
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Timișului 

116.  A9.2.4 MS9.2 Promovarea includerii 

masurilor și regulilor de 

gestionare durabila a 

pajiștilor în contractele de 

închiriere a suprafețelor de 

pajiște din situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale 

Termen: permanent 

117.  A9.2.5 MS9.2 Promovarea Ghidului 

privind cele mai bune 

practici agricole și a 

Codului pentru bune 

condiții agricole și de 

mediu - GAEC - în randul 

agricultorilor de pe 

teritoriul sitului 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

118.  A9.2.6 MS9.2 Eliminarea drumurilor și 

potecilor paralele din situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: permanent 

119.  A10.1.1 MS10.1 Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliata și 

monitorizarea stării de 

Este necesara actualizarea 

inventarelor și evaluarea detaliata a 

stării de conservare la un interval de 
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conservare a habitatelor 

tinta. Activitatea trebuie 

efectuata pe toată suprafața 

ROSCI0109. 

maxim 3 ani. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: odată la 3 ani 

120.  A10.1.2 MS10.1 Realizarea/actualizarea 

inventarelor - evaluarea 

detaliata și monitorizarea 

stării de conservare - 

pentru speciile de interes 

conservativ 

Realizarea unei baze de date despre 

speciile de interes conservativ din sit  

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 

extrabugetare 

Termen: odată la 3 ani 

121.  A10.2.1 MS10.2 Realizarea și montarea 

bornelor, panourilor și 

indicatoarelor pentru 

evidențierea limitelor 

sitului ROSCI0109 Lunca 

Timișului. 

Activitățile propuse au ca scop 

întărirea capacității de administrare a 

sitului 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui etc 

Termen: permanent 

122.  A10.2.2 MS10.2 Urmărirea respectării 

regulamentului și a 

prevederilor planului de 

management integrat al 

siturilor ROSCI0109 și 

ROSPA0095 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

Termen: permanent 

123.  A11.1.1 MS11.1 Mărirea numărului de 

membri în echipa de 

management, cooptarea 

experților pe funcții/roluri 

Resurse umane: biologi, hidrologi, 

pedologi, biochimiști, responsabili 

comunicare, custode, responsabil 

științific 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

826 

Nr Cod_A Cod_MS Denumire Descriere 

cheie Resurse materiale: echipament de 

teren pentru observații și analize, 

mijloace de transport auto 

Resurse instituționale: 

USAMV/administrația custodelui 

Resurse financiare: bugetate și 

extrabugetare 

124.  A11.1.2 MS11.1 Pregătirea continua a 

membrilor echipei de 

management 

Resurse umane: parteneri, biologi, 

hidrologi, pedologi, biochimiști, 

responsabili comunicare, custode, 

responsabil științific 

Resurse materiale: echipament de 

teren pentru observații și analize, 

mijloace de transport auto 

Resurse instituționale: 

USAMV/administrația custodelui 

Resurse financiare: bugetate și 

extrabugetare 

125.  A12.1.1 MS12.1 Instalare panouri 

informative cu privire la 

speciile de plante rare, 

vulnerabile, periclitate, 

ocrotite și habitatele 

existente în situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului, inclusiv pentru 

specia Marsilea quadrifolia 

Informarea adecvata a publicului cu 

privire la diversitatea biologica din 

cadrul ariei naturale protejate 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

Termen: decembrie 2015 și apoi 

anual 

126.  A12.1.2 MS12.1 Realizare materiale 

informative și de 

promovare cu privire la 

specia vulnerabila Marsilea 

Informarea adecvata a publicului cu 

privire la diversitatea biologica din 

cadrul ariei naturale protejate 

Resurse: USAMV/administrația 
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quadrifolia -pliante, cărți 

poștale, autocolante,etc- 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

Termen: anual 

127.  A12.1.3 MS12.1 Seminarii de informare 

comunități locale cu privire 

la diversitatea biologica 

existenta în sit, modul de 

utilizare durabila a 

plantelor și habitatelor 

natural, realizarea de 

activități care sa mențină 

caracteristicile sitului, 

inclusiv privitoare la specia 

Marsilea quadrifolia 

Informarea adecvata a publicului cu 

privire la diversitatea biologica din 

cadrul ariei naturale protejate 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

Termen: anual 

128.  A12.2.1 MS12.2 Derularea unor campanii 

de informare publica cu 

privire la necesitatea 

conservării speciei Unio 

crassus. 

 

Publicul și factorii interesați vor fi 

bine informați  și pot participa activ 

la conservarea speciei Unio crassus 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

 

Termen: anual 

129.  A12.2.2 MS12.2 Derularea unei campanii de 

conștientizare și implicare 

a factorilor interesați prin 

care aceștia să-și 

stabilească propriile seturi 

de masuri care sa 

contribuie la atingerea 

obiectivelor stabilite în 

prezentul document. în 

acest fel protejarea speciei 

Unio crassus poate deveni 

obiectivul principal și 
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simbolul preocupărilor 

factorilor interesați pentru 

reducerea presiunilor 

antropice în situl Lunca 

Timișului. 

130.  A12.3.1 MS12.3 Panouri si/sau campanii de 

informare a localnicilor și 

turiștilor cu privire la 

conservarea marginilor de 

pădure și a parcelelor 

forestiere cu Quercus 

cerris, Acer tataricum, 

Acer campestre care 

servesc drept habitat 

favorabil speciei 

Dioszeghyana schmidtii 

Publicul și factorii interesați vor fi 

bine informați  și pot participa activ 

la conservarea speciei Unio crassus 

Resurse: 

USAMV/administrația custodelui, 

primarii, consilii locale, rangeri, 

voluntari de teren 

Termen: anual 

131.  A12.4.1 MS12.4 Derularea unor campanii 

de informare publica cu 

privire la necesitatea 

conservării speciilor de 

pesti 

Publicul și factorii interesați sunt 

bine informați  și participa activ la 

conservarea speciilor de pesti 

În acest fel protejarea speciilor de 

pesti poate deveni obiectivul 

principal și simbolul preocupărilor 

factorilor interesați pentru reducerea 

presiunilor antropice în situl Lunca 

Timișului 

Resurse: 

USAMV/administrația custodelui, 

primarii, consilii locale, rangeri, 

voluntari de teren 

Termen: anual 

132.  A12.4.2 MS12.4 Derularea unei campanii de 

conștientizare și implicare 

a factorilor interesați prin 

care aceștia să-și 

stabilească propriile seturi 

de masuri care sa 

contribuie la atingerea 

obiectivelor de conservare 

pentru speciile de pesti din 

situl Lunca Timișului 
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133.  A12.5.1 MS12.5 Se va asigura baza 

materiala pentru realizarea 

de materiale informative 

referitoare la situl 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului - broșuri, pliante, 

postere, cărți și alte 

modalități de informare -

panouri de informare cu 

specii rare, periclitate, 

vulnerabile, ocrotite-. 

 

 

 

Activități de popularizare a 

importantei conservării habitatelor 

specifice sitului ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

si utilizării în mod durabil a 

serviciilor oferite de aceste habitate 

Resurse: 

USAMV/administrația custodelui, 

primarii, consilii locale, rangeri, 

voluntari de teren 

Termen: anual 

134.  A12.5.2 MS12.5 Realizarea de întâlniri cu 

instituții/organizații cu 

atribuții referitoare la 

conservarea biodiversității 

în sit de discutare a 

problemelor legate de 

implementarea planului de 

management integrat 

135.  A12.5.3 MS12.5 Luarea de masuri de 

informare/conștientizare 

asupra masurilor și 

regulilor de gestionare 

durabila a zonelor umede 

pentru deținătorii si/sau 

utilizatorii acestora aflați în 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

136.  A12.5.4 MS12.5 Promovarea includerii 

masurilor și regulilor de 

gestionare durabila a 
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zonelor umede în 

contractele de 

închiriere/gestionare a 

resurselor piscicole, a 

dreptului de pescuit sportiv 

și a contractelor de 

exploatare a stufului în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

137.  A12.5.5 MS12.5 Informare și conștientizare 

localnici cu privire la ariile 

protejate, valorile naturale 

și oportunitățile de 

valorificare durabila în 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

138.  A12.6.1 MS12.6 Amenajarea unui centru de 

informare în cadrul 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

Publicul și factorii interesați sunt 

bine informați  și participa activ la 

conservarea speciei Bombina 

bombina 

 

Resurse:USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren, specialist 

IT 

Termen: anual 

139.  A12.6.2 MS12.6 Derularea unor campanii 

de informare publica cu 

privire la necesitatea 

conservării speciei 

Bombina bombina 

140.  A12.6.3 MS12.6 Asigurarea 

managementului 

participativ prin implicarea 

factorilor interesați în 

implementarea masurilor 

Planului de management 
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141.  A12.6.4 MS12.6 Elaborarea și întreținerea 

unei pagini web a sitului 

Lunca Timișului cu 

resurse, informații 

actualizate, lista de e-

mailuri și forum de discuții 

142.  A12.7.1 MS12.7 Stabilirea unui contact cu 

proprietarii imobilelor care 

oferă adăposturi coloniilor 

de chiropetre și asigurarea 

conviețuirii om-liliac. 

Discuții cu beneficiarii, acțiuni de 

conștientizare cu administratorii și 

inginerii constructori 

Participarea la conferințe pentru 

arhitecți și restauratori 

Resurse:USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren 

Termen: anual 

143.  A13.1.1 MS13.1 Educare elevi pentru 

înțelegerea importantei 

ocrotirii speciei Marsilea 

quadrifolia și a habitatelor 

acvatice ale acesteia 

Acțiunea are ca scop informarea 

adecvata și îndreptarea atenției tinerei 

generații către protejarea și 

conservarea diversității biologice și 

utilizarea durabila a componentelor 

habitatelor acvati 

Resurse:USAMV/administrația 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren; 

Resurse materiale: pliante 

informative, broșuri,  mijloace de 

transport auto 

Resurse financiare: bugetate și 

extrabugetare 

Termen: anual 

144.  A13.2.1 MS13.2 Activități de educare a Resurse:USAMV/administrația 
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populației umane cu privire 

la masurile de conservare 

care trebuie respectate cu 

privire la păsările din situl 

Pădurea Macedonia 

custodelui, primarii, consilii locale, 

rangeri, voluntari de teren; 

Resurse materiale: pliante 

informative, broșuri,  mijloace de 

transport auto 

Resurse financiare: bugetate și 

extrabugetare 

Termen: anual 

 

 

b. Activitățile/ Măsuri restrictive propuse pentru îndeplinirea masurilor specifice sunt 

următoarele: 

Tabelul nr.  499 Activitățile/ Măsuri restrictive propuse pentru îndeplinirea masurilor specifice 

Nr Cod_R Cod_MS Denumire Descriere 

1.  R1.1.1 MS1.1 Interzicerea utilizării 

necorespunzătoare de 

rodenticide granulate în situl 

Pădurea Macedoniei -zinc și pe 

baza de bromura- 

Activitatea interzice punerea granulelor 

de rodenticide pe suprafața solului. De 

asemenea, nu este permisa lăsarea 

carcaselor rozătoarelor moarte pe 

suprafața solului. 

Consecințe pozitive pot fi așteptate 

pentru păsările de prada, precum și 

pentru Vulpes vulpes, Capreolus 

capreolus și Cervus elaphus 

2.  R1.1.2 MS1.1 Interzicerea utilizării 

pesticidelor, hormonilor și 

biocidelor în locurile selectate 

din situl Pădurea Macedoniei 

Toate speciile care se hrănesc cu 

nevertebrate și rozătoare vor fi în 

siguranță fata de riscul de otrăvire și de 

reducerea cantității și diversității prăzii 

3.  R1.1.3 MS1.1 Interzicerea aratului fragmentat 

pe pajiștile din situl Pădurea 

Macedoniei 

Gândacii de sol vor profita de aceasta 

restricție deoarece habitatul lor nu va fi 

întrerupt de urmele aratului 
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4.  R1.1.4 MS1.1 Interzicerea transformării 

pajiștilor din situl Pădurea 

Macedoniei în alte tipuri de 

habitate 

Toate speciile care folosesc pajiștile 

vor profita de pe urma conservării 

habitatelor lor și a restricționării 

fragmentarilor. 

5.  R1.1.5 MS1.1 Interzicerea uciderii 

intenționate și tulburarea 

indivizilor speciilor de păsări, 

cuiburilor și puilor acestora 

Aceasta măsură este favorabila pentru 

toate speciile și contribuie la 

menținerea populațiilor lor. Uciderea 

intenționată poate fi permisa numai în 

scopurile și în cazurile excepționale 

impuse de legislația națională și a UE. 

6.  R1.1.6 MS1.1 Interzicerea și controlul 

interzicerii tăierii și incendierii 

tufărișului din situl Pădurea 

Macedoniei 

Specii de păsări -ex.: Sylvia communis, 

Sylvia currruca-, precum și mamiferele 

vor beneficia ca urmare a conservării 

unor elemente importante din 

habitatele lor. Linii neîntrerupte de 

tufăriș sunt coridoare foarte importante 

pentru zborul și căutarea hranei pentru 

lilieci. 

7.  R1.1.7 MS1.1 Interzicerea plantarii speciilor 

de plante invazive și a clonelor 

în situl Pădurea Macedonia 

Toate speciile care necesita spatii 

deschise -fara păduri- pentru locuire 

vor avea beneficii suplimentare 

8.  R1.1.8 MS1.1 Restricționarea oricăror 

activități care ar putea avea ca 

efect fragmentarea  albiei 

râului Timiș și a zonei de 

inundare 

De acesta acțiune vor beneficia toate 

animalele ce utilizează luncile  

9.  R1.1.9 MS1.1 Restricționarea oricăror planuri 

și intervenții hidrotehnice care 

ar putea dauna permanent 

regimului hidrologic în situl 

Pădurea Macedonia 

Vor beneficia toate animalele care 

necesita râuri neîntrerupte -de ex., 

pestii migratori-  
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10.  R1.1.10 MS1.1 Stabilirea unei interdicții de 

vânătoare în zonele în care 

speciile de păsări vizate sunt 

prezente împreună cu păsările 

acvatice 

Prohibiția vânatului poate fi temporara. 

11.  R1.1.11 MS1.1 Interzicerea vânătorii în situl 

Pădurea Macedonia pe timp de 

noapte, ceata, zăpadă mare și 

pe perioada zilelor în care 

corpurile de apa sunt înghețate 

Vor beneficia toate păsările acvatice ce 

pot fi confundate cu ușurința cu 

păsările vânate: Anas querquedula, 

Anas penelope, Anas strepera, Anser 

erythropus 

12.  R1.3.1 MS1.3 Interzicerea plantarii speciilor 

de plante invazive și a clonelor 

în situl Pădurea Macedoniei 

Acesta acțiune se repeta deoarece 

contribuie la atingerea scopului 

masurilor MS1.1, MS1.4 și  MS1.3 

13.  R1.4.1 MS1.4 Interzicerea utilizării 

necorespunzătoare de 

rodenticide granulate - Zn și pe 

baza de bromura- 

Acesta acțiune se repeta deoarece 

contribuie la atingerea scopului 

masurilor MS1.1 și MS1.4 

14.  R1.4.2 MS1.4 Interzicerea utilizării 

pesticidelor, hormonilor și 

biocidelor în locurile selectate 

Acesta acțiune se repeta deoarece 

contribuie la atingerea scopului 

masurilor MS1.1 și MS1.4 

15.  R1.4.3 MS1.4 Interzicerea plantarii speciilor 

de plante invazive și a clonelor 

în situl Pădurea Macedonia 

Acesta acțiune se repeta deoarece 

contribuie la atingerea scopului 

masurilor MS1.1 , MS1.3 și MS1.4 

16.  R2.1.1 MS2.1 Limitarea activităților pastorale 

conform capacității de suport și 

în acord cu necesitățile 

ecologice ale speciei Bombina 

bombina 

Menținerea potențialului ecologic bun 

pe toată lungimea râului Timiș în 

interiorul sitului ROSCI0109 Lunca 

Timișului 

17.  R2.3.1 MS2.3 Limitarea activităților de 

depozitare neadecvata a 

deșeurilor în cadrul zonelor de 

Asigurarea și menținerea unui număr 

satisfăcător de habitate de reproducere 

și hrănire pentru specia Bombina 
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habitate de importanta pentru 

specie din perimetrul ariei 

protejate 

bombina, cu calitate ridicata a 

parametrilor de importanta 

18.  R2.3.2 MS2.3 Limitarea practicilor agricole 

și zootehnice pastorale în 

cadrul ariei protejate, în 

apropierea habitatelor de 

importanta pentru specia 

Bombina bombina, și 

promovarea practicilor agricole 

prietenoase cu mediul -

agricultura ecologica- 

Asigurarea și menținerea unui număr 

satisfăcător de habitate de reproducere 

și hrănire pentru specia Bombina 

bombina, cu calitate ridicata a 

parametrilor de importanta 

19.  R2.4.1 MS2.4 Evitarea avizării de proiecte 

care pot genera forme de 

impact din categoria 

presiunilor identificate pentru 

specia Bombina bombina 

Evitare implementării de proiecte care 

sa determine forme de impact 

suplimentare 

20.  R2.5.1 MS2.5 Interzicerea practicilor agricole 

care implica forme de impact 

negativ asupra speciei 

Bombina bombina în 

apropierea sau în cadrul 

zonelor identificate ca habitate 

de importanta pentru aceasta -

utilizarea utilajelor agricole 

grele, a fertilizanților, a 

practicii incendierii miriștilor- 

Reducerea impactului generat în 

prezent de practicile agricole și 

pastorale neadecvate și menținerea 

acestuia în limite acceptabile pentru 

asigurarea stării favorabile de 

conservare 

21.  R3.2.1 MS3.2 Limitarea activităților de 

extragere a agregatelor 

minerale din albia minora a 

râului Timiș 

Asigurarea și menținerea condițiilor de 

habitat favorabil pentru Pesti pe întreg 

cursul râului Timiș din interiorul sitului 

ROSCI0109 
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Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic al Timișului, autoritățile 

administrației publice locale -primarii, 

consilii locale-, proprietari particulari 

de teren din situl protejat, rangeri, 

voluntari de teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

22.  

R3.3.1 MS3.3 

Evitarea realizării oricăror 

lucrări hidrotehnice ce pot 

afecta conectivitatea 

longitudinala și laterala a 

râului Timiș -diguri, micro 

hidrocentrale, praguri, baraje 

etc.- 

Activitate restricitva ce contribuie la 

diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra speciilor de pesti în 

perioada de implementare a Planului de 

management 

23.  

R3.3.2 MS3.3 

 Evitarea avizării unor proiecte 

care presupun evacuarea de 

ape insuficient epurate sau 

modificări hidromorfologice în 

interiorul sitului ce pot afecta 

starea de conservare a speciilor 

de pesti 

Activitate restricitva ce contribuie la 

diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra speciilor de pesti în 

perioada de implementare a Planului de 

management 

24.  R4.9.1 MS4.9 Interzicerea noilor proiecte de 

MHC, îndiguiri și captări în 

volum industrial a apei 

Se acționează prin consultații de 

specialitate, studii de impact pentru 

fiecare proiect în parte, discuții și 

acțiuni de conștientizare cu 

administratorii și inginerii constructori 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii locale-
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, proprietari particulari de teren din 

situl protejat, rangeri, voluntari de 

teren etc 

Financiare: buget de stat și surse 

extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

Planului de management 

25.  R4.10.1 MS4.10 Limitarea poluării luminoase 

în zonele turistice sau cu 

monumente de cult religios 

Prioritate mica, se realizează prin 

acțiuni de conștientizare și discuții cu 

beneficiarii și administratorii, prin 

oferirea de consultanta specifica și 

studii de impact specifice 

Resurse: USAMV/administatia 

custodelui, autoritățile administrației 

publice locale -primarii, consilii locale-

, proprietari particulari de teren din 

situl protejat, rangeri, voluntari de 

teren etc. 

Se recomanda zonele: Cebza, Giuvaz, 

Rudna, Uliuc, Parta, etc. 

Termen: iunie-octombrie, pe parcursul 

implementării Planului de 

management, în zonele turistice și în 

sate unde exista clădiri destinate 

cultului și turismului religios. 

26.  R5.2.1 MS5.2 Limitarea activităților de 

extragere a agregatelor 

minerale în perimetrele în care 

este prezenta specia Unio 

crassus în situl ROSCI0109 

Lunca Timișului 

Măsura are ca scop menținerea 

condițiilor abiotice de habitat 

favorabile dezvoltării speciei Unio 

crassus 

Resurse umane: custode – responsabil 

științific,experți pedologi, 
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hidrogeologi,rangeri/voluntari de teren, 

USAMV/administrația custodelui, 

administrația bazinului Timiș, primarii, 

consilii locale 

Termen: permanent 

27.  R5.3.1 MS5.3 Evitarea realizării oricăror 

lucrări hidrotehnice ce pot 

afecta conectivitatea 

longitudinala și laterala a 

râului Timiș -diguri, 

microhidrocentrale, praguri, 

baraje etc- 

 

 

Diminuarea efectelor presiunilor 

actuale și evitarea instalării unor noi 

presiuni asupra speciei Unio crassus 

Termen: perioada de implementare a 

Planului de management 

28.  R5.3.2 MS5.3 Evitarea avizării unor proiecte 

care presupun evacuarea de 

ape insuficient epurate sau 

modificări hidromorfologice în 

interiorul sitului ce pot afecta 

starea de conservare a speciilor 

acvatice din situl ROSCI0109 

Lunca Timișului 

29.  R6.1.1 MS6.1 Evitarea monitorizării 

populației de Dioszghyana 

schmidtii cu ajutorul 

capcanelor luminoase care 

rețin adulții lepidopterelor 

atrase de lumina pe durata 

nopții  

Evitarea acestor activități contribuie la 

un management adecvat al speciei 

Dioszghyana schmidtii 

30.  R6.1.2 MS6.1 Evitarea tăierii arbuștilor de pe 

marginile interne sau externe 

ale pădurilor în perioada 

martie-aprilie -perioada de 

Evitarea acestor activități contribuie la 

un management adecvat al speciei 

Dioszghyana schmidtii 

Evitarea utilizării pesticidelor în 
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activitate a adulților-

Dioszghyana schmidtii- 

controlul dăunătorilor forestieri va avea 

un efect benefic asupra tuturor 

speciilor de animale din habitatele 

forestiere, mai ales asupra speciilor de 

lepidoptere și coleoptere cu statut 

special de conservare prezente în 

habitatele forestiere și în habitatele 

deschise de la marginea acestora. 

Termen: permanent 

31.  R6.1.3 MS6.1 Evitarea tăierii arborilor de 

stejar, arțar tătăresc, jugastru, 

carpen în perioada mai-iunie -

perioada de activitate a larvelor 

Dioszghyana schmidtii- 

32.  R6.1.4 MS6.1 Evitarea replantării pădurii cu 

specii de arbori nenativi în 

parcele forestiere cu Quercus 

cerris, Acer tataricum, Acer 

campestre, care reprezintă 

habitat real și potențial pentru 

specia Dioszeghyana schmidtii 

33.  R6.1.5 MS6.1 Evitarea utilizării pesticidelor 

contra dăunătorilor forestieri în 

habitatul speciei Dioszghyana 

schmidtii 

34.  R8.8.1 MS8.8 Evitarea exploatării resurselor 

naturale-nisip, pietriș- în zona 

potențială de dezvoltare a 

speciei Marsilea quadrifolia 

Măsura are ca scop menținerea 

condițiilor abiotice de habitat 

favorabile dezvoltării speciei Marsilea 

quadrifolia 

Resurse umane: custode – responsabil 

științific,experți pedologi, 

hidrogeologi,rangeri/voluntari de teren, 

USAMV/administrația custodelui, 

administrația bazinului Timiș, primarii, 

consilii locale 

Termen: permanent 

35.  R9.1.1 MS9.1 Nu este permisa poluarea 

apelor și a solului. Se va evita 

Prezervarea habitatelor specifice 

ROSCI0109 Lunca Timișului 
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depozitarea deșeurilor 

menajere și industriale pe 

maluri în situl ROSCI0109 

Lunca Timișului 

36.  R9.1.2 MS9.1 Nu se vor realiza construcții 

hidrotehnice de stabilizare a 

malurilor, taluzări, desecări 

care sa afecteze regimul 

hidric/caracterul de 

inundabilitate al zonei 

habitatelor din situl 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

Prezervarea habitatelor specifice 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

37.  R9.1.3 MS9.1 Nu este permisa efectuarea de 

excavații în sol sau pe maluri, 

activități de extragere de nisip 

sau pietriș din situl 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

Prezervarea habitatelor specifice 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

38.  R9.1.4 MS9.1 Interzicerea/limitarea 

activităților cu potențial impact 

negativ-precum: off road cu 

automobile sau motociclete, 

suprapășunat etc.- asupra stării 

de conservare a habitatelor din 

situl ROSCI0109 Lunca 

Timișului. 

Prezervarea habitatelor specifice 

ROSCI0109 Lunca Timișului 

39.  R9.2.1 MS9.2 Eliminarea drumurilor și 

potecilor paralele din situl 

ROSCI0109 Lunca Timișului, 

în scopul protejării habitatelor 

de interes conservativ 

Activitățile propuse au rolul de a 

conserva habitatele tinta. 

Resurse: USAMV/administrația 

custodelui, administrația bazinului 

hidrografic Timiș, primarii, consilii 

locale, resurse financiare bugetare și 
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extrabugetare 

Termen: pe parcursul implementării 

planului 
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5. Planul de activități 

 

Planificarea în timp a activităților se face astfel: 

Tabelul nr.  500 Planificare temporala a activităților 

Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 
Obiectiv general 1- Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care au fost declarate siturile ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului, în sensul atingerii/menținerii 

stării de conservare favorabila a acestora; 

1.1 Obiectiv specific 1-Asigurarea conservării speciilor de păsări, a habitatelor acestora și actualizarea inventarelor 

1.1.1 Activitatea 1.1.1                     Mare  

Custode  Primarii, consilii 

locale,proprietari de 

teren, voluntari 

1.1.2 Activitatea 1.1.2                     Medie  

Custode  Primarii, consilii 

locale,proprietari de 

teren, voluntari 

1.1.3 Activitatea 1.1.3                     Medie  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.4 
Activitatea 1.1.4 

                    Medie  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.5 
Activitatea 1.1.5 

                    Medie  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.6 
Activitatea 1.1.6 

                    Medie  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.7 
Activitatea 1.1.7 

                    Mare  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.8 
Activitatea 1.1.8 

                    Mare  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.9 
Activitatea 1.1.9 

                    Mare  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.10 Activitatea 1.1.10                     Mare  Custode  Biologi, ecologic, 
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voluntari 

1.1.11 
Activitatea 1.1.11 

                    Mare  
Custode  Proprietari de teren, 

voluntari 

1.1.12 Activitatea 1.1.12                     Mare  Custode   

1.1.13 
Activitatea 1.1.13 

                    Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.1.14 
Activitatea 1.1.14 

                    Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.1.15 
Activitatea 1.1.15 

                    Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.1.16 
Restrictiva 1.1.1 

                    Mare  
Custode  Voluntari, primarii, 

consilii locale 

1.1.17 Restrictiva 1.1.2                     Mare  Custode Voluntari, etc 

1.1.18 Restrictiva 1.1.3                     Mare  Custode  

1.1.19 Restrictiva 1.1.4                     Mare Custode  

1.1.20 Restrictiva 1.1.5                     Mare Custode  

1.1.21 Restrictiva 1.1.6                     Mare Custode  

1.1.22 Restrictiva 1.1.7                     Mare Custode DS, ocoale silvice 

1.1.23 Restrictiva 1.1.8                     Mare Custode  

1.1.24 Restrictive 1.1.9                     Mare Custode ABA Timiș 

1.1.25 Restrictiva 1.1.10                     Mare  Custode APM 

1.1.26 Restrictiva 1.1.11                     Mare  Custode APM 

1.1.27 

Activitatea 1.2.1 

                    Mare  

Custode  Primarii, consilii 

locale,proprietari de 

teren, voluntari 

1.1.28 Activitatea 1.3.1                     Mare  Custode   

1.1.29 Restrictiva 1.3.1                     Mare Custode  DS 

1.1.30 
Activitatea 1.4.1 

                    Medie  
Custode  Primarii, consilii 

locale,proprietari de 
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teren, voluntari 

1.1.31 
Restrictiva 1.4.1 

                    Mare 
Custode Voluntari, primarii, 

consilii locale 

1.1.32 
Restrictiva 1.4.2 

                    Mare 
Custode Voluntari, primarii, 

consilii locale 

1.1.33 Restrictiva 1.4.3                     Mare  Custode DS 

1.2 Obiectiv specific 2 – Asigurarea conservării speciei Bombina bombina și a habitatului acesteia 

1.2.1 

Activitatea 2.1.1 

                    Mare  

Custode  ABATimis primarii, 

consilii locale, 

cetățeni 

1.2.2 

Activitatea 2.1.2 

                    Mare  

custode ABATimis primarii, 

consilii locale, 

cetățeni 

1.2.3 Activitatea 2.1.3                     Mare 

Custode ABATimis primarii, 

consilii locale, 

cetățeni 

1.2.4 Activitatea 2.1.4                     Medie  
Custode  Primarii , consilii 

locale, agricultori 

1.2.5 Activitatea 2.1.5                     Medie  Custode   

1.2.6 Activitatea 2.2.1                     Medie  

Custode  ABATimis primarii, 

consilii locale, 

voluntari, 

rangeri 

1.2.7 Activitatea 2.2.2                     Medie Custode  ABA Timiș 

1.2.8 Activitatea 2.3.1                     Mare Custode  GNM, DS,  ITRSV 

1.2.9 Activitatea 2.3.2                     Medie  
Custode ABATimis primarii, 

consilii locale 

1.2.10 Activitatea 2.3.3                     Mare  
Custode  ABATimis primarii, 

consilii locale, 
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rangeri, voluntari 

1.2.11 Activitatea 2.3.4                     Mare  Custode  

1.2.12 Activitatea 2.3.5                     Mare  Custode   

1.2.13 Activitatea 2.4.1                     Mare  

Custode  APM, ABA 

Timiș,primarii, 

consilii locale 

1.2.14 Activitatea 2.5.1                     Medie Custode   

1.2.15 Activitatea 2.6.1                     Mare  Custode   

1.2.16 Activitatea 2.6.2                     Medie  Custode  ANAR, ABA Timiș 

1.2.17 Restrictiva 2.1.1                     Mare Custode Primarii, particulari 

1.2.18 Restrictiva 2.3.1                     Mare Custode APM, GNM 

1.2.19 Restrictiva 2.3.2                     Mare Custode  

1.2.20 Restrictiva 2.4.1                     Medie Custode  

1.2.21 Restrictiva 2.5.1                     Medie Custode  

1.3 
Obiectiv specific 3 - Atingerea și menținerea pe termen lung a condițiilor stării favorabile de conservare privind populațiile, habitatele și perspectivele speciilor de pesti de interes comunitar și actualizarea 

inventarelor ihtiologice la nivelul sitului 

1.3.1 Activitatea 3.1.1                     Mare  Custode  APM,ABA Timiș,  

1.3.2 Activitatea 3.1.2                     Mare Custode  APM,ABA Timiș, 

1.3.3 Activitatea 3.1.3                     Mare Custode  APM,ABA Timiș, 

1.3.4 
Activitatea 3.1.4 

                    Medie  
Custode  Primarii, consilii 

locale, agricultori 

1.3.5 Activitatea 3.2.1                     Medie  Custode  ABA Timiș 

1.3.6 

Activitatea 3.2.2 

                    Mare 

Custode ABA Timiș, primarii, 

consilii locale, 

voluntari 

1.3.7 
Activitatea 3.2.3 

                    Medie 
Custode  DS, ITRSV, APM, 

ABA Timiș 

1.3.8 Activitatea 3.2.4                     Mare Custode APM, primarii, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

consilii locale, 

voluntari 

1.3.9 Activitatea 3.2.5                     Medie Custode  

1.3.10 Activitatea 3.2.6                     Mare Custode  

1.3.11 Activitatea 3.3.1                     Mare Custode Voluntari  

1.3.12 
Activitatea 3.3.2 

                    Medie  
Custode  APM, primarii, 

consilii locale 

1.3.13 Activitatea 3.3.3                     Mare  Custode Experți, alti parteneri 

1.3.14 Activitatea 3.4.1                     Mare  Custode Biologi, voluntari 

1.3.15 Activitatea 3.4.2                     Mare  Custode  Biologi, voluntari 

1.3.16 Activitatea 3.4.3                     Mare  Custode  ANAR, ABA Timiș, 

1.3.17 Restrictiva 3.2.1                     Medie Custode ABA Timiș 

1.3.18 Restrictiva 3.3.1                     Medie Custode ABA Timiș 

1.3.19 Restrictiva 3.3.2                     Medie Custode  

1.4 Obiectiv specific 4 - Asigurarea conservării speciei Myotis myotis, în sensul atingerii stării de conservare favorabila a speciei și a habitatului acesteia 

1.4.1 

Activitatea 4.1.1 

                    Mare 

Custode Cooperare cu 

arhitecți, 

restauratoriproprietari 

imobile, primarii, 

consilii locale 

1.4.2 
Activitatea 4.2.1 

                    Mare  
Custode  Rangeri, voluntari de 

teren 

1.4.3 
Activitatea 4.3.1 

                    Mare  
Custode  Arhitecți, proiectanți, 

ingineri constructori 

1.4.4 
Activitatea 4.4.1 

                    Mare  
Custode  Arhitecți, proiectanți, 

ingineri constructori 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.4.5 
Activitatea 4.5.1 

                    Medie  
Custode  DS, ocoale, ITRSV, 

voluntari de teren 

1.4.6 Activitatea 4.6.1                     Mare  Custode  DS, ITRSV 

1.4.7 

Activitatea 4.7.1 

                    Medie  

Custode  ANAR, ABA Timiș, 

voluntari de teren, 

primarii etc 

1.4.8 Activitatea 4.8.1                     Mica  

Custode  Primarii, consilii 

locale, voluntari de 

teren 

1.4.9 Restrictiva 4.9.1                     Medie Custode  

1.4.10 Restrictiva 4.10.1                     Medie  Custode Voluntari, rangeri etc 

1.5 Obiectiv specific 5 - Atingerea și menținerea pe termen lung a condițiilor stării favorabile de conservare privind populația, habitatul și perspectivele speciei Unio crassus    

1.5.1 Activitatea 5.1.1                     Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.5.2 Activitatea 5.1.2                     Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.5.3 Activitatea 5.1.3                     Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.5.4. Activitatea 5.1.4    
 

 
                Medie  

Custode  Primarii, consilii 

locale, voluntari, 

rangeri, Direcții 

agricole 

1.5.5 Activitatea 5.2.1                     Medie  Custode  Parteneri  

1.5.6 Activitatea 5.2.2                     Mare  
Custode  ABA Timiș, primarii, 

consilii locale 

1.5.7 Activitatea 5.2.3                     Medie  

Custode  ABA Timiș, experți 

hidrologi, ecologi, 

biologi, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

primarii  

1.5.8 Activitatea 5.2.4                     Mare  

Custode  Cooperare cu 

primarii, consilii 

locale, voluntari 

1.5.9 Activitatea 5.2.5                     Medie  
Custode  APM, primarii, 

consilii locale 

1.5.10 Activitatea 5.3.1                     Mare  Custode  Voluntari  

1.5.11 Activitatea 5.3.2                     Mare  

Custode  Aba Timiș, primarii, 

consilii locale, 

proprietari de teren 

1.5.12 Activitatea 5.3.3                     Medie  
Custode  APM, primarii, 

consilii locale 

1.5.13 Activitatea 5.4.1                     Mare Custode Alti parteneri 

1.5.14 Activitatea 5.5.1                     Mare  
Custode  Biologi, ecologi, 

voluntari 

1.5.15 Activitatea 5.5.2                     Mare  
Custode  Biologi, ecologi, 

voluntari 

1.5.16 Activitatea 5.5.3                     Mare  
Custode Biologi, ecologi, 

voluntari 

1.5.17 Activitatea 5.5.4                     Mare  Custode  Anar, ABA Timiș 

1.5.18 Restrictiva 5.2.1                     Medie Custode  

1.5.19 Restrictiva 5.3.1                     Medie Custode  

1.5.20 Restrictiva 5.3.2                     Mare Custode  

1.6 Obiectiv specific 6 - Asigurarea conservării speciei Dioszeghyana schmidtii, în sensul menținerii stării de conservare favorabila a acesteia și a habitatului speciei 

1.6.1 Activitatea 6.1.1                     Mare  

Custode  Adminsitratia 

custodelui:2 

persoane/zitimp de 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

10 zile 

1.6.2 Activitatea 6.1.2                     Mare  Custode  DS, ITRSV 

1.6.3 Activitatea 6.2.1                     Mare  

Custode Adminsitratia 

custodelui:2 

persoane/zi timp de 

10 zile 

1.6.4 Activitatea 6.2.2                     Mare  

Custode  Adminsitratia 

custodelui:2 

persoane/zi timp de 

10 zile 

1.6.5 Activitatea 6.2.3                     Mare  
Custode  DS, ITRSV, ocoale 

silvice 

1.6.6 Activitatea 6.2.4                     Mare  
Custode  DS, ITRSV, ocoale 

silvice 

1.6.7 Activitatea 6.3.1                     Medie  
Custode  DS, ITRSV ocoale 

silvive 

1.6.8 Activitatea 6.3.2                     Medie  
Custode  GNM, APM, consilii 

locale 

1.6.9 Restrictiva 6.1.1                     Mare Custode  

1.6.10 Restrictiva 6.1.2                     Mare Custode  

1.6.11 Restrictiva 6.1.3                     Mare Custode  

1.6.12 Restrictiva 6.1.4                     Mare  Custode DS, ITRSV 

1.6.13 Restrictiva 6.1.5                     Mare Custode DS 

1.7 Obiectiv specific 7 - Asigurarea conservării speciei Euphydryas maturna, în sensul atingerii stării de conservare favorabila a acesteia și a habitatului speciei 

1.7.1 Activitatea 7.1.1                     Mare  Custode Experți, voluntari  

1.8 Obiectiv specific 8 - Asigurarea conservării speciei Marsilea quadrifolia, în sensul atingerii stării de conservare favorabila a speciei și a habitatului acesteia 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.8.1 Activitatea 8.1.1                     Mare Custode  

1.8.2 Activitatea 8.2.1                     Medie Custode ABA Timiș 

1.8.3 Activitatea 8.2.2                     Mare Custode Voluntari, rangeri 

1.8.4 Activitatea 8.2.3                     Medie  Custode  Voluntari, rangeri 

1.8.5 Activitatea 8.2.4                     Mare  
Custode  Rangeri, experți, 

voluntari 

1.8.6 Activitatea 8.2.5                     Mare  Custode   

1.8.7 Activitatea 8.3.1                     Medie 
Custode  Rangeri, experți, 

voluntari 

1.8.8 Activitatea 8.3.2                     Medie  
Custode  Biologi, rageri, 

voluntari de teren 

1.8.9 Activitatea 8.4.1                     Mare  Custode  ABA Timiș 

1.8.10 Activitatea 8.4.2                     Mare  
Custode  Biologi, rageri, 

voluntari de teren 

1.8.11 Activitatea 8.5.1                     Medie  Custode DS, ITRSV 

1.8.12 Activitatea 8.6.1                     Medie  
Custode  Experți hidrologi, 

ABA Timiș 

1.8.13 Activitatea 8.6.2                     Medie  

Custode  APM, GNM, experți 

hidrologi, ABA 

Timiș 

1.8.14 Activitatea 8.7.1                     Medie 
Custode  GNM, APM, ABA 

Timiș 

1.8.15 Activitatea 8.7.2                     Medie  Custode ISU 

1.8.16 Activitatea 8.8.1                     Medie  

Custode  Hidrogeologi,ABA 

Timiș,primarii, 

consilii locale 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.8.17 Activitatea 8.8.2                     Medie  

Custode  Hidrogeologi,ABA 

Timiș,primarii, 

consilii locale 

2.8.18 Activitatea 8.8.3                     Medie  Custode  MF 

1.8.19 Activitatea 8.9.1                     Mare  
Custode  Experți hidro-biologi, 

ABA Timiș, 

1.8.20 Activitatea 8.9.2                     Mare  
Custode Experți hidro-biologi, 

ABA Timiș 

1.8.21 Activitatea 8.9.3                     Mare  Custode  Experți, voluntari 

1.8.22 Activitatea 8.10.1                     Mare 

Custode Resposabil stiitific, 

biologi, rangeri-

voluntari de teren 

1.8.23 Activitatea 8.11.1                     Mica Custode  ABA Timiș 

1.8.24 Restrictiva 8.8.1                     Mare Custode  

1.9 Obiectiv specific 9 - Asigurarea conservării habitatelor în sensul menținerii stării de conservare favorabila 

1.9.1 Activitatea 9.1.1                     Mare  
 

Custode 
 

1.9.2 Activitatea 9.1.2                     Mare  
 

Custode  
 

1.9.3 Activitatea 9.1.3                     Mare  Custode   

1.9.4 Activitatea 9.1.4                     Mare  Custode  

1.9.5 Activitatea 9.1.5                     Mare  Custode  

1.9.6 Activitatea 9.1.6                     Mare Custode APM, DS, ITRSV 

1.9.7 Activitatea 9.1.7                     Mare Custode APM, ITRSV, DS 

1.9.8 Activitatea 9.1.8                     Medie Custode  
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.9.9 Activitatea 9.2.1                     Mare Custode etc 

1.9.10 Activitatea 9.2.2                     Mare Custode ITRSV, DS 

1.9.11 Activitatea 9.2.3                     Medie 
Custode Ciobani, rangeri, 

voluntari 

1.9.12 Activitatea 9.2.4                     Medie  
Custode Primarii, consilii 

locale, particulari 

1.9.13 Activitatea 9.2.5                     Medie  Custode   

1.9.14 Activitatea 9.2.6                     Mica  
Custode  DS, ITRSV, rangeri, 

voluntari 

1.9.15 Restrictiva 9.1.1                        

1.9.16 Restrictiva 9.1.2                     Medie  Custode  

1.9.17 Restrictiva 9.1.3                     Medie Custode  

1.9.18 Restrictiva 9.1.4                     Medie Custode   

1.9.19 Restrictiva 9.2.1                     Medie Custode voluntari 

2 
Obiectiv general 3- Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000 ROSPA0095 Pădurea Macedonia și ROSCI0109 Lunca Timișului, cu scopul de a îmbunătăți/menține starea de conservare 

favorabila a speciilor și habitatelor de interes conservativ 

2.1 Obiectiv specific 10- Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000/habitate 

2.1.1 Activitatea 10.1.1                     Mare  

Custode  Experți biologi, etc 

Rangeri-voluntari, 

primarii 

2.1.2 Activitatea 10.1.2                     Mare  Custode  Experți, voluntari etc 

2.1.3 Activitatea 10.2.1                     Mica  
Custode  Primarii, consilii 

locale, voluntari 

2.1.4 Activitatea 10.2.2                     Mare  Custode   

2.2 Obiectiv specific 11-Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul integrat al celor doua situri Natura 2000 

2.2.1 Activitatea 11.1.1                     Mare  Custode  Biologo, pedologi, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

hidrologi, biochimiști 

etc 

2.2.2 Activitatea 11.1.2                     Mare  Custode  parteneri 

3 Obiectiv general 4 - Creșterea nivelului de conștientizare/îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea atitudinii grupurilor interesate care au impact asupra conservării biodiversității 

3.1 Obiectiv specific 12 - Realizarea conștientizării comunităților locale cu privire la necesitatea conservării diversității biologice și a utilizării componentelor habitatelor într-o maniera durabila 

3.1.1 Activitatea 12.1.1                     Mare   Custode   

3.1.2 Activitatea 12.1.2                     Mare   
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.3 Activitatea 12.1.3                     Mare   
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

  3.1.4 Activitatea 12.2.1                     Medie  
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.5 Activitatea 12.2.2                     Mica 
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.6 Activitatea 12.3.1                     Mica 
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.7 Activitatea 12.4.1                     Mica  
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.8 Activitatea 12.4.2                     Mica  
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.9 Activitatea 12.5.1                     Mica  
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.10 Activitatea 12.5.2                     Mica  
Custode  primarii, consilii 

locale, voluntari 

3.1.11 
Activitatea 12.5.3 

                    Mica  
Custode  Deținătorii/utilizatorii 

zonelor umede din sit 

3.1.12 Activitatea 12.5.4                     Mica Custode ITRSV 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Respon 

sabil 
Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

3.1.13 Activitatea 12.5.5                     Mica  
Custode  Primarii, consilii 

locale 

3.1.14 Activitatea 12.6.1                     Mica  
Custode  Primarii, consilii 

locale 

3.1.15 Activitatea 12.6.2                     Mica  
Custode  Primarii, consilii 

locale 

3.1.16 Activitatea 12.6.3                     Mica  
Custode  Primarii, consilii 

locale 

3.1.17 Activitatea 12.6.4                     Medie  Custode  Specialist IT 

3.1.18 Activitatea 12.7.1                     Medie  Custode  Biologi, voluntari,  

3.2 Obiectiv specific 13 - Popularizarea importantei ocrotirii speciilor și habitatelor protejate prin lege 

3.2.1 Activitatea 13.1.1                     Mica 

Custode  Parteneri/ 

Voluntari, primarii, 

consilii locale 

3.2.2 Activitatea 13.2.1                     Mica 

Custode  Parteneri/ 

Voluntari, primarii, 

consilii locale 
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Estimarea resurselor umane, resurse materiale . Toate aceste resurse atât resursele umane cat și 

resursele materiale sunt necesare pentru implementarea și monitorizarea planului de management. 

Resursele includ timpul alocat de personal, timpul managerial, cunoștințele locale cat și resursele 

materiale care reprezintă cheltuielile prevăzute/estimate -resursele financiare-, infrastructura pentru 

implementarea și monitorizarea planului de management.  
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Tabelul nr.  501 Estimarea resurselor necesare desfășurării activităților planificate 

Nr Activitate 

Resurse umane 
Resurse Materiale (altele decat cele necesare dotarii 

permanente a custodelui) 
Resurse financiare estimate 

Total (zile/om) Denumire UM Cantitate Total (lei) Sursa fonduri 

 1 
Obiectiv General 1: Asigurarea conservarii speciilor si habitatelor pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 ROSPA0095 Padurea Macedonia 

si ROSCI0109 Lunca Timisului, in sensul atingerii/mentinerii starii de conservare favorabila a acestora; 

1.1 

Obiectiv Specific 1: ROSPA 0095 Padurea Macedonia/Pasari: Asigurarea conservarii speciilor de pasari, in sensul atingerii starii de conservare 

favorabile privind populatiile, habitatele si perspectivele speciilor de pasari si actualizarea inventarelor pentru speciile de interes conservativ (evaluare 

detaliata) la nivelul sitului 

 
A1.1.1 40 Combustibil l 15 l x 15 zile 41925 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.2 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.3 40 Combustibil l 15 l x 10 zile 7950 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.4 20 Puiet predezvoltat pesti buc. 1000000 39800 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.5 80 Puiet arbori buc. 2000 93600 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.6 150 

Lucrari de refacere a pajistilor mezofile (inclusiv studiu de 

fezabilitate, studiu privind capacitate de suport a pajistilor, 

proiectare, avizare etc.) 

442500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.7 25 
Platforme de sustinere a 

cuiburilor 
buc. 200 28500 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A1.1.8 inclus la A.1.1.7.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.9 100       48500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.10 inclus la A.1.1.7.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.1.11 10 Standuri tip T buc. 100 11800 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.1.1.12 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.1.1.13 125 
Lucrari de refacere a lacului Gad (inclusiv studiu de 

fezabilitate, proiectare, avizare etc.) 
747000 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.1.1.14 40 Combustibil l 15 l x 30 zile 14500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.1.1.15 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.3 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.4 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.5 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.6 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.7 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  R1.1.8 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.9 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.10 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.1.11 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.2.1 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A1.3.1 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.3.1 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.1.4.1 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.4.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.4.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R1.4.3 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 1.2. 
Obiectiv specific 2: ROSCI0109 Lunca Timisului/Amfibieni: Asigurarea conservarii speciei  Bombina bombina, in sensul atingerii starii de 

conservare favorabila a speciei si a habitatului acesteia 

  A2.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.1.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.1.3 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A2.1.4 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.1.5 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R2.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.2.1 650 
Studiu de fezabilitate, lucrari de reconstructie ecologica, 

proiectare, avizare etc. 
3485000 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.2.2 30 Combustibil l 15 l x 20 zile 18500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.3.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.3.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.3.4 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.3.5 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R2.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R2.3.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.4.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  R2.4.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.5.1 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R2.5.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.6.1 55 Combustibil l 15 l x 40 zile 35450 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A2.6.2 inclus la A.2.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 1.3. 
Obiectiv specific 3: ROSCI0109 Lunca Timisului/Pesti: Atingerea si mentinerea pe termen lung a conditiilor starii favorabile de conservare privind 

populatiile, habitatele si perspectivele speciilor de pesti de interes comunitar si actualizarea inventarelor ihtiologice la nivelul sitului 

  A3.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.1.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.1.3 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.1.4 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.2.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A3.2.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.2.3 
inclus la A.1.1.5. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.2.4 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.2.5 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.2.6 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R3.2.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.3.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.3.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R3.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R3.3.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.4.1 240 Combustibil l 15 l x 60 zile 155500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.4.2 inclus la A.3.4.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A3.4.3 inclus la A.3.4.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 1.4. Obiectiv Specific 4 ROSCI0109 Lunca Timisului/Mamifere: Asigurarea conservarii speciei 1324 Myotis myotis, in sensul atingerii starii de 
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conservare favorabila a speciei si a habitatului acesteia 

  A4.1.1 inclus la A.4.2.1         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.2.1 30 Combustibil l 15 l x 16 zile 9400 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.3.1 15 Combustibil l 15 l x 10 zile 8100 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.4.1 inclus la A.4.4.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.5.1 25 Combustibil l 15 l x 50 zile 19250 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.6.1 inclus la A.4.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.7.1 inclus la A.4.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A4.8.1 inclus la A.4.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R4.9.1 inclus la A.4.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R4.10.1 inclus la A.4.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 1.5. 
Obiectiv Specific 5: ROSCI0109 Lunca Timisului/Nevertebrate (specia 1032 Unio crassus): Atingerea si mentinerea pe termen lung a conditiilor starii 

favorabile de conservare privind populatia, habitatul si perspectivele speciei Unio crassus    

  A5.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A.5.1.2 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.1.3 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A5.1.4 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.2.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.2.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.2.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.2.4 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.2.5 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R5.2.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.3.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.3.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R5.3.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R5.3.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.4.1 inclus la A.5.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.5.1 100 Combustibil l 15 l x 20 zile 56500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.5.2 inclus la A.5.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A5.5.3 inclus la A.5.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A5.5.4 inclus la A.5.5.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 1.6. 
Obiectiv specific 6: ROSCI0109 Lunca Timisului/Nevertebrate: Asigurarea conservarii speciei 4032 Dioszeghyana schmidtii, in sensul mentinerii 

starii de conservare favorabila a acesteia si a habitatului speciei 

  A6.1.1 60 Combustibil l 15 l x 20 zile 40500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.1.2 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R6.1.1 inclus la A.6.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R6.1.2 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R6.1.3 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R6.1.4 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R6.1.5 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.2.1 inclus la A.6.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.2.2 inclus la A.6.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.2.3 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.2.4 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A6.3.1 inclus la A.1.1.5.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A6.3.2 50 Combustibil l 15 l x 40 zile 12000 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  
Obiectiv Specific 7: ROSCI0109 Lunca Timisului/Nevertebrate: Asigurarea conservarii speciei 1052 Euphydryas maturna, in sensul atingerii starii de 

conservare favorabila a acesteia si a habitatului speciei 

  A7.1.1 inclus la A.6.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  
Obiectiv Specific 8: ROSCI0109 Lunca Timisului/Plante: Asigurarea conservarii speciei 1428 Marsilea quadrifolia, in sensul atingerii starii de 

conservare favorabila a speciei si a habitatului acesteia 

  A8.1.1           
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.2.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.2.2  inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.2.3  inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.2.4 70 Combustibil l 15 l x 25 zile 85000 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.2.5 inclus la A.8.2.4.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.3.1 inclus la A.8.2.4.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.3.2 inclus la A.8.2.4.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.4.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.4.2 inclus la A.8.2.4.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.5.1 inclus la A.8.2.4.         Buget de stat si surse 
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extrabugetare 

  A8.6.1 100 Combustibil l 15 l x 32 zile 267500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.6.2 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.7.1 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.7.2 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.8.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.8.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.8.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R8.8.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.9.1 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.9.2 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.9.3 inclus la A.8.6.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.10.1 inclus la A.8.2.4.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A8.11.1 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  Obiectiv Specific 9: ROSCI0109 Lunca Timisului/Habitate: Asigurarea conservarii habitatelor in sensul mentinerii starii de conservare favorabila 

  A9.1.1 inclus la A.1.1.14. si         Buget de stat si surse 
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A.2.2.2. extrabugetare 

  A9.1.2 inclus la A.1.1.6.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.4 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.5 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.6 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.7 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.1.8 inclus la A.1.1.9.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R9.1.1 inclus la A.1.1.14.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R9.1.2 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R9.1.3 inclus la A.2.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R9.1.4 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.2.1 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.2.2 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.2.3 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A9.2.4 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.2.5 inclus la A.1.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A9.2.6 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  R9.2.1 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 3 
Obiectiv General 3: Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000 ROSPA0095 Padurea Macedonia si ROSCI0109 Lunca Timisului, cu 

scopul de a imbunatati/mentine starea de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes conservativ 

 3.1. Obiectiv Specific 10 Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000/habitate 

  A10.1.1 120 Combustibil l 15 l x 40 zile 230500 
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A10.1.2 inclus la A.10.1.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A10.2.1 40 Combustibil, borne l, buc 
15 l x 20 zile, 

1000 
574500 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A10.2.2 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 3.2. Obiectiv Specific 11: Dezvoltarea capacitatii personalului implicat in administrarea/managementul integrat al celor doua situri Natura 2000 

  A11.1.1 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A11.1.2 
inclus la A.1.1.14. si 

A.2.2.2. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 4. 
Obiectiv General 4: Cresterea nivelului de constientizare/imbunatatirea cunostintelor, schimbarea atitudinii grupurilor interesate care au impact asupra 

conservarii biodiversitatii 

 4.1. 
Obiectiv Specific 12: Realizarea constientizarii comunitatilor locale cu privire la necesitatea conservarii diversitatii biologice si a utilizarii 

componentelor habitatelor intr-o maniera durabila 

  A12.1.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A12.1.2 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.1.3 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.2.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.2.2 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.3.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.4.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.4.2 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.5.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.5.2 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.5.3 
inclus la  A.1.1.14., 

A.2.2.2. si A.10.2.1. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.5.4 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.5.5 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.6.1 150 
Lucrari de constructii a centrului (inclusiv studiu de 

fezabilitate, proiectare, avizare etc.) 
124500 

Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.6.2 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.6.3 
inclus la  A.1.1.14., 

A.2.2.2. si A.10.2.1. 
        

Buget de stat si surse 

extrabugetare 
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  A12.6.4 inclus la A.10.2.2.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A12.7.1 inclus la A.4.2.1         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

 4.2. Obiectiv Specific 13 Popularizarea importantei ocrotirii speciilor si habitatelor protejate prin lege 

  A13.1.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

  A13.2.1 inclus la A.10.2.1.         
Buget de stat si surse 

extrabugetare 

TOTAL 
                                   

2,265.00  
             6,598,275.00    
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6. Planul de monitorizare a activităților  

Monitorizarea activităților planificate va fi realizata prin următoarele: 

6.1 Raportări periodice  

6.2 Urmărirea activităților planificate 

6.3 Indicarea activităților realizate 

6.1 Raportări periodice  

Raportările pentru prezentul Plan de management integrat se vor realiza la sfârșitul fiecărui 

an, conform tabelului următor: 

 

Tabelul nr.  502 Raportările pentru prezentul Plan de management integrat 

Nr Denumire Moment 

raportare 

Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

1  Raportare 

anul 1 

 1    A1.1.14, A1.1.15, R1.1.1, R1.1.2, R1.1.3, R1.1.4, R1.1.5, 

R1.1.6, R1.1.8, R1.1.9, R1.1.10, R1.1.11, R1.3.1, R1.4.1, 

R1.4.2, R1.4.3, A2.1.1, A2.1.2, A2.1.3,  A2.3.1, A2.3.3, 

A2.4.1, R2.3.1,  R2.4.1, A3.1.1, A3.1.2, A3.1.3,  A3.2.2, 

A3.2.4, A3.2.6, R3.2.1, R3.3.1, R3.3.2, A4.5.1, A4.7.1, 

R4.9.1, R4.10.1, A5.1.1, A5.1.2, A5.1.3, A5.2.3, A5.2.4, 

A5.3.2,  R5.2.1, R5.3.1, R5.3.2, R6.1.4, R6.1.5, A8.1.1, 

A8.7.1, A8.8.2, A8.11.1, R8.8.1, A9.1.1, A9.1.2, A9.1.3, 

A9.1.4, A9.1.5, A9.1.6,  A9.2.1, A9.2.2, R9.1.1, R9.1.2, 

R9.1.3, R9.1.4, A10.2.2, A11.1.2, A12.6.3. 

2  Raportare 

anul 2 

 2    A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, AA1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.1.9, A1.1.10, A1.1.11, A1.1.12, A1.1.13, 

A1.1.14, A1.1.15, R1.1.1 – R1.1.11, R1.2.1, A1.3.1, 

R1.3.1, A1.4.1, R1.4.1, R1.4.2, R1.4.3, A2.1.1-A2.1.5, 

A2.2.1, A2.3.1-A2.3.5, A2.4.1, A2.5.1, A2.6.1, A2.6.2, 

R2.1.1, R2.3.1, R2.3.2, R2.4.1, R2.5.1, A3.1.1- A3.1.4, 
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A3.2.2-A3.2.6, A3.3.2, A3.3.3, A3.4.1- A3.4.3, R3.2.1, 

R3.3.1, R3.3.2, A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.4.1, A4.5.1, 

A4.6.1, A4.7.1, A4.8.1, A4.9.1, A4.10.1, A5.1.1-A5.1.4, 

A5.2.3- A5.2.5, A5.3.2, A5.3.3, A5.4.1, A5.5.1, A5.5.2, 

A5.5.3, A5.5.4, R5.2.1, R5.3.1, R5.3.2, A6.1.1, A6.1.2, 

A6.2.1- A6.2.4, A6.3.1, A6.3.2, R6.1.1-R6.1.5, A7.1.1, 

A8.1.1, A8.2.1-A8.2.5, A8.3.1, A8.3.2, A8.4.1, A8.4.2, 

A8.5.1, A8.6.1, A8.6.2, A8.7.1, A8.7.2, A8.8.1-A8.8.3, 

A8.9.1-A8.9.3, A8.10.1, A8.11.1, R8.8.1, A9.1.1-A9.1.7, 

A9.2.1- A9.2.6, R9.1.1-R9.1.4, R9.2.1, A10.2.2, A11.1.1, 

A11.1.2, A12.1.3, A12.2.1, A12.2.2, A12.3.1, A12.4.1, 

A12.4.2, A12.5.1-A12.5.5, A12.6.2-A12.6.4, A12.7.1, 

A13.2.1. 

3  Raportarea 

anul 3 

 3   A.1.1.1-A1.1.15, R1.1.1- R1.1.11, A1.3.1, R1.3.1, A1.4.1, 

R1.4.1-R1.4.3, A2.1.1-A2.1.5, A2.2.1, A2.3.1-A2.3.5, 

A2.4.1, A2.5.1, A2.6.1, R2.1.1, R2.3.1, R2.3.2, R2.4.1, 

R2.5.1, A3.1.1- A3.1.4, A3.2.2- A3.2.6, A3.3.1, A3.3.2, 

A3.4.1, A3.4.2, R3.2.1, R3.3.1, R3.3.2, A4.1.1, A4.2.1, 

A4.3.1, A4.4.1, A4.5.1, A4.6.1, A4.7.1, A4.8.1, R4.9.1, 

R4.10.1, A5.1.1-A5.1.4, A5.2.1, A5.2.3-A5.2.5, A5.3.1-

A5.3.3, A5.5.1-A5.5.3, R5.2.1, R5.3.1, R5.3.2, A6.1.1, 

A6.1.2, A6.2.1-A6.2.4, A6.3.1, A6.3.2, R6.1.1-R6.1.5, 

A8.1.1, A8.2.1-A8.2.5, A8.3.1, A8.3.2, A8.4.1, A8.4.2, 

A8.5.1, A8.6.1, A8.6.2, A8.7.1, A8.7.2, A8.8.1-A8.8.3, 

A8.9.1-A8.9.3, A8.11.1, R8.8.1, A9.1.1-A9.1.8, A9.2.1- 

A9.2.6, R9.1.1- R9.1.4, R9.2.1, A10.1.1, A10.1.2, A10.2.2, 

A11.1.2, A12.1.1- A12.1.3, A12.2.1, A12.2.2, A12.3.1, 

A12.4.1, A12.4.2, A12.5.1- A12.5.4, A12.6.1-A12.6.4, 

A12.7.1, A13.1.1, A13.2.1.  

 Raportare anul 

4 

4  A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, A1.1.8, 

A1.19, A1.1.10, A1.1.11, A1.1.12, A1.1.13, A1.1.14, 

A1.1.15, R1.1.1, R1.1.2, R1.1.3, R1.1.4- R1.1.11, A1.2.1, 
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A1.3.1, R1.3.1, A1.4.1, R1.4.1- R1.4.3, A2.1.1, A2.1.2, 

A2.1.3, A2.1.4, A2.1.5, A2.2.1, A2.2.2, A2.3.1, A2.3.2, 

A2.3.3, A2.3.4, A2.3.5, A2.4.1, A2.5.1, A2.6.1, R2.1.1, 

R2.3.1, R2.3.2, R2.4.1, R2.5.1, A3.1.1- A3.1.4, A3.2.1-

A3.2.6, A3.3.2, A3.4.1, A3.4.2, R3.2.1, R3.3.1, R3.3.2, 

A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.4.1, A4.5.1, A4.6.1, A4.7.1, 

A4.8.1, A4.9.1, A4.10.1, A5.1.1- A5.1.4, A5.2.1- A5.2.5, 

A5.3.2, A5.3.3, A5.5.1, A5.5.2, A5.5.3, R5.2.1, R5.3.1, 

R5.3.2A6.1.1, A6.1.2, A6.2.1, A6.2.2- A6.2.4, A6.3.1, 

A6.3.2, R 6.1.1-R6.1.5, A8.1.1, A8.2.1- A8.2.5, A8.3.1, 

A8.3.2, A8.4.1, A8.4.2, A8.5.1, A8.6.1, A8.6.2, A8.7.1, 

A8.7.2, A8.8.1- A8.8.3, A8.9.1- A8.9.3, A8.10.1, A8.11.1, 

R8.8.1, A9.1.1- A9.1.8, A9.2.1- A9.2.6, R9.1.1-R9.1.4, 

R9.2.1, A10.2.1, A10.2.2, A11.1.2, A12.1.1- A12.1.3, 

A12.2.1, A12.2.2, A12.3.1, A12.4.1, A12.4.2, A12.5.1 – 

A12.5.4, A12.6.2, A12.6.3, A12.6.4, A12.7.1, A13.1.1, 

A13.2.1 

       A1.1.1-A1.1.15, R1.1.1-R1.1.11, A1.2.1, A1.3.1, R1.3.1, 

A1.4.1-A1.4.3, A2.1.1-A2.1.5, A2.2.2, A2.3.1-A2.3.5, 

A2.4.1, A2.6.1, R2.1.1, R2.3.1, R2.3.2, R2.4.1, R2.5.1, 

A3.1.1-A3.1.4, A3.2.1-A3.2.6, A3.3.2, A3.4.1, A3.4.2, 

R3.2.1, R3.3.1, R3.3.2, A4.1.1A4.2.1, A4.3.1, A4.4.1, 

A4.5.1, A4.6.1, A4.7.1, A4.8.1, A4.9.1, A4.10.1, A5.1.1-

A5.1.4, A5.2.2- A5.2.5, A5.3.2, A5.3.3, A5.5.1-A5.5.3, 

R5.2.1, R5.3.1, R5.3.2, A6.1.1, A6.1.2, A6.2.1-A6.2.4, 

A6.3.1, A6.3.2, R6.1.1-R6.1.5, A8.1.1, A8.2.1- A8.2.5, 

A8.3.1, A8.3.2, A8.4.1, A8.4.2, A8.5.1, A8.6.1, A8.6.2, 

A8.7.1, A8.7.2, A8.8.1- A8.8.3, A8.9.1-A8.9.3, A8.11.1, 

R8.8.1, A9.1.1-A9.1.8, A9.2.1-A9.2.6, R9.1.1-R9.1.4, 

R9.2.1, A10.2.1, A10.2.2, A11.1.2, A12.1.1, A12.1.2, 

A12.1.3, A12.2.1, A12.2.2, A12.3.1, a12.4.1, A12.4.2, 

A12.5.1-A12.5.4, A12.6.2- A12.6.4, A12.7.1, A13.1.1, 



 

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSCI0109 LUNCA TIMIȘULUI ȘI ROSPA0095 PĂDUREA MACEDONIA 

874 

A13.2.1. 

     

 Raportare anul 

5 

   

  5   

 

Nota: Raportarea anuala înseamnă raportarea tuturor activităților aflate în derulare sau care au 

fost încheiate pina la finalizarea anului respectiv. 
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6.2 Urmărirea activităților planificate 

 

Tabelul nr.  503 Formular pentru centralizarea resurselor consumate, a procentului de îndeplinire și a rezultatelor 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane  

Resurse 

Materiale  

Resurse financiare 

estimate Procent 

îndeplinire 
Rezultate Observații 

Cheltuieli Cheltuieli 
Total -

moneda- 

Sursa 

fonduri 

1 Obiectiv general 

1.1 Măsura generala/Obiectiv specific 

1.1.1 Activitatea 1.1.1               

1.1.2 Activitatea 1.1.2               

... ...               

1.1.n Activitatea 1.1.N               

Total măsură generala 1.1   n/a   n/a 

1.2 Măsura generala/Obiectiv specific 

1.2.1 Activitatea 1.2.1               

1.2.2 Activitatea 1.2.2               

... ...               
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1.2.n Activitatea 1.2.N               

Total măsură generala 1.2   n/a   n/a 

Total obiectiv general 1   n/a   n/a 

2 Obiectiv general 

2.1 Măsura generala/Obiectiv specific 

2.1.1 Activitatea 2.1.1               

… …               

TOTAL   n/a   n/a 

 

 

6.3 Indicarea activități realizate 

 

Tabelul nr.  504 Formular pentru activități planificate 

Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 .... Anul N 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Activitatea 

1.1.1 
x x x                  

Activitatea 

1.1.2 
  x x                 
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Activitatea 

1.1.3 
                    

...                     

Activitatea 

1.1.n 
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165 http://www.luontoportti.com/suomi/en/perhoset/scarce-fritillary 

166 http://www.pyrgus.de/Euphydryas_maturna_en.html  

167 

https://fluturomania.files.wordpress.com/2015/03/pba-romania-

revista_4565f966efca8.pdf 

168 www.insse.ro  

169 www.iucnredlist.org/details/22736/0; 

170 www.wri.org 

 

http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/report/?period=3&group=Grasslands&country=RO&region
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/report/?period=3&group=Grasslands&country=RO&region
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/ro/eu/art17/envurmdya/RO_species_reports.xml&conv=354&source=remote#1428PAN
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/ro/eu/art17/envurmdya/RO_species_reports.xml&conv=354&source=remote#1428PAN
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/ro/eu/art17/envurmdya/RO_species_reports.xml&conv=354&source=remote#1428PAN
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/ro/eu/art17/envurmdya/RO_species_reports.xml&conv=354&source=remote#1428PAN
http://dev.adworks.ro/natura/specii/107/Dioszeghyana-schmidtii.html
http://dev.adworks.ro/natura/specii/111/Fluturele-maturna.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_tavaszi-f%C3%A9s%C5%B1sbagolylepke
http://kmnp.hu/index.php?pg=news_179_2197
http://miskolc-moths.blogspot.ro/2013/04/magyar-tavaszi-fesusbagoly.html
http://www.birding.hu/index.php?page=galeriak&cid=egyeb_allatfajok&lap=3299&Lang=de&Lang=en
http://www.birding.hu/index.php?page=galeriak&cid=egyeb_allatfajok&lap=3299&Lang=de&Lang=en
http://www.eurobutterflies.com/sp/maturna.php
http://www.iucnredlist.org/details/10713/1
http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Dioszeghyana_Schmidtii
http://www.luontoportti.com/suomi/en/perhoset/scarce-fritillary
http://www.pyrgus.de/Euphydryas_maturna_en.html
http://www.insse.ro/
http://www.iucnredlist.org/details/22736/0;
http://www.wri.org/
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8. Anexe 

8.1 Regulamentul ariei naturale protejate  

Anexa 1 La Planul De Management - Regulamentul Ariei Naturale Protejate 

8.2 Alte  informaţii relevante 

Anexa 2.0. - Hărțile de distribuție ale speciilor și habitatelor 

Anexa 2.1. - Harta limitelor ariei naturale protejate 

Anexa 2.2. - Harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejate 

Anexa 2.3.- Harta geologica 

Anexa 2.4. - Harta unităților de relief 

Anexa 2.5. - Harta punctelor de cota și curbe de nivel 

Anexa 2.6. - Harta puncte de cota și curbe de nivel, detaliata 

Anexa 2.7. - Harta expoziției versanților 

Anexa 2.8. - Harta pantelor 

Anexa 2.9. - Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica 

Anexa 2.10. - Harta hidrografica incluzând rețeaua hidrografica, detaliata 

Anexa 2.11. - Harta temperaturilor - medii multianuale 

Anexa 2.12. - Harta precipitațiilor – medii multianuale 

Anexa 2.13. - Harta solurilor 

Anexa 2.14. - Harta ecosistemelor 

Anexa 2.15. - Harta parcelelor silvice 

Anexa 2.16. - Harta unităților administrativ teritoriale 

Anexa 2.17. - Harta unităților administrativ teritoriale – detaliata 

Anexa 2.18. - Harta juridica a terenurilor 

Anexa 2.19. - Harta infrastructurii rutiere și a căilor ferate 
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Anexa 2.20. - Harta privind perimetru construit al localităților 

Anexa 2.21. - Harta construcțiilor 

Anexa 2.22. - Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 

Anexa 2.23. - Harta presiunilor actuale şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

Anexa 2.24. - Harta amenințărilor viitoare şi a intensității acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

Anexa 2.25. – Harti cu evaluarea impacturilor cauzate de presiuni actuale asupra speciilor 

Anexa 2.26. - Harti cu evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor 

Anexa 2.27. - Harti cu evaluarea impacturilor cauzate de presiuni actuale asupra tipurilor de 

habitate 

Anexa 2.28. - Harti cu evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra tipurilor 

de habitate 

 

8.2 Fotografii 

Aceasta anexa cuprinde toate fotografiile din planul de management. 

a) Fotografii cu speciile de interes conservativ 

b) Fotografii cu habitatele din aria naturala protejata 

c) Fotografii cu impacturi din aria naturala protejata 

d) Alte fotografii relevante pentru aria naturala protejata 

8.3 Formularul standard Natura 2000   

 


