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Natura 2000 este o reţea de arii de conservare

la nivel european în scopul menţinerii şi refacerii

habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Reteaua Natura 2000 reprezintă o modalitate de

Ce este NATURA 2000?

Reteaua Natura 2000 reprezintă o modalitate de

coexistenţă a oamenilor cu natura.

Este o reţea ecologică europeană care include:

• arii de protecţie specială avifaunistică

• situri de importanţă comunitară.



Harta Siturilor NATURA 2000 în judeţul Timiş



•Directiva privind conservarea păsărilor 
sălbatice, emisă în aprilie 1979 

(79/402/EEC), modificată în noiembrie 2009 

(2009/147/EEC), a fost primul act legislativ 

menit să protejeze speciile de păsări şi 

Cadrul legal la nivel European privind desemnarea
Siturilor NATURA 2000

menit să protejeze speciile de păsări şi 

mediile lor naturale

•Directiva  privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatice (92 / 43 / EEC), din 

1992 - extinderea  măsurilor  de protecţie 



S-au declarat prin:

Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

o 15 situri de importanţă comunitară (SCI-uri)
H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor 

NATURA 2000 în judeţul Timiş

H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România:

o 11 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri)



SCI-urile de pe teritoriul jud. Timiş

1. ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior
2. ROSCI0109 Lunca Timişului
3. ROSCI0115 Mlaştina Satchinez
4. ROSCI0277 Becicherecu Mic
5. ROSCI0287 Comloşu Mare
6. ROSCI0336 Pădurea Dumbrava6. ROSCI0336 Pădurea Dumbrava
7. ROSCI0338 Pădurea Paniova
8. ROSCI0345 Pajiştea Cenad
9. ROSCI0346 Pajiştea Ciacova
10. ROSCI0348 Pajiştea Jebel
11. ROSCI0349 Pajiştea Pesac
12. ROSCI0355 Podişul Lipovei - Poiana Ruscă
13. ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni – Grăniceri
14. ROSCI0390 Sărăturile Diniaş
15. ROSCI0402 Valea din Sânandrei



SPA-urile de pe teritoriul jud. Timiş

1. ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

2. ROSPA0047 Hunedoara Timişană

3. ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior

4. ROSPA0078 Mlaştina Satchinez

5. ROSPA0079 Mlaştinile Murani

6. ROSPA0095 Pădurea Macedonia6. ROSPA0095 Pădurea Macedonia

7. ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

8. ROSPA0127 Lunca Bârzavei

9. ROSPA0128 Lunca Timişului

10.ROSPA0142 Teremia Mare –Tomnatic

11.ROSPA0144 Uivar – Diniaş



Managementul siturilor Natura 2000 în judeţul Timiş

• La nivelul jud. Timiş sunt atribuite în custodie - 9 situri Natura 2000.

• Pentru ariile naturale protejate nepreluate în custodie, APM Timiş a

elaborat un set minim de măsuri de conservare, trimis spre avizare laelaborat un set minim de măsuri de conservare, trimis spre avizare la

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

• Au fost elaborate 4 Regulamente şi 3 Planuri de management.



• APM Timiş - ROSPA0047 Hunedoara Timişană şi ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia

• USAMVB Timişoara – ROSPA0095 Pădurea Macedonia + ROSCI0109 

+ ROSPA0128 Lunca Timişului

• Muzeul Banatului Timişoara - ROSCI0115 Mlaştina Satchinez + 

Custozii siturilor Natura 2000 în jud. Timiş

• Muzeul Banatului Timişoara - ROSCI0115 Mlaştina Satchinez + 

ROSPA0078 Mlaştina Satchinez + 2.720 Mlaştinile Satchinez

• Universitatea “Vasile Goldis” Arad – ROSPA0029 Defileul Mureşului  

Inferior - Dealurile Lipovei + ROSCI0064 Defileul Mureşului

• RNP – ROMSILVA Administraţia Parcului Natural "Lunca Mureşului“
RA - ROSPA0069 + ROSCI108 Lunca Mureşului Inferior



finantare POS MEDIU
•Proiectul ”Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea 
Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului Natura 2000 
ROSPA0047 Hunedoara Timişană” perioada de implementare 

Proiecte cu finanţare  europeană derulate de 
APM Timiş, în calitate de beneficiar sau partener

ROSPA0047 Hunedoara Timişană” perioada de implementare 

2010 - 2013

finantare POS MEDIU
•Proiectul "Elaborarea planului de management integrat pentru 
ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea 
Macedoniei" - proiect selectat pentru finanţare, în care APM Timiş 

are calitatea de partener alături de USAMVB Timişoara



Planuri, Proiecte şi Activităţi economice în siturile 
NATURA 2000 avizate/autorizate de către APM Timiş

•Exploatare agregate minerale

•Exploatări forestiere

•Dezvoltări în infrastructură

•Dezvoltări rezidenţiale

•Parcuri fotovoltaice

•Acvacultura în ape dulci

•Agricultură



Cadrul legal de reglementare a planurilor, proiectelor şi 
activitătilor economice în situri Natura 2000

- ORD.  nr. 19/2010 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind  evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor 

asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

- OUG. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 49/2011a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 49/2011

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluăii de mediu pentru 

planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare

- ORD. nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private

- ORD. nr. 1798/2007 Ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare



Proiect „Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea 
Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA0047 

Hunedoara Timişană”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale

2007-2013

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

www.sithunedoaratimisana.rowww.sithunedoaratimisana.ro



Înfiinţare, scop, management

•Declarare:
Hotărârea de Guvern nr. 

1284/24.10.2007

•Scop

•Managementul sitului 
A.P.M. Timiş

Convenţia de custodie –

nr. 0035/23.02.2010



Delimitare şi suprafaţă: 

• Localizare:
judeţeleTimiş şi Arad

• Distanţe faţă de alte 
localităţi:

24,1 km de Timişoara 24,1 km de Timişoara 

14 km de Arad 

• Suprafaţă: 1536,7 h

• Alcătuit din: 
patru perimetre amplasate

pe partea dreaptă a DN 69

Timişoara-Arad



Importanţa
13 specii avifaunistice enumerate în anexa I  a Directivei Consiliului 2009/147/CE din 
30.09.2009 privind conservarea păsărilor sălbatice

Anthus campestris

Buteo rufinus

Ciconia ciconia

Circus aeruginosus

Circus cyaenus

10-11 p

2-3 i

5-7p

1-2 p

4-6 i

hrană, cuibărit

hrană, pasaj

hrană, cuibărit

hrană, cuibărit

iernatCircus cyaenus

Circus pygargus

Circaetus gallicus

Coracias garrulus

Crex crex

Dendrocopos syriacus

Falco vespertinus

Lanius collurio

Lanius minor

4-6 i

10-20 i

1 p

8-12 p

1-2 p 

6-8 p 

60-72 p

90-100 p 

20-25 p

iernat

hrană, pasaj

hrană, cuibărit 

hrană, cuibărit

hrană, cuibărit 

rezidenţă

hrană, cuibărit

hrană, cuibărit 

hrană, cuibărit 



Importanţa



Descrierea sitului

Comuna Orţişoara, jud. Timiş

Vecinătăţi:
în NV- zone rezidenţiale, 

în S, E şi N - terenuri agricole cultivate sau folosite 

ca păşune. 

Descriere:
Câmpia înaltă cu caracter piemontan

Plantaţie de duzi

Habitat de pajişte

Predomină  terenurile agricole şi zonele de 

subarboret

90% din suprafaţă este proprietate privată

Păşunat intensiv



Descrierea sitului

Comuna Vinga, jud. Arad

Vecinătăţi:
� în N- zonă rezidenţială şi de servicii, DN69

� în S, E şi N - terenuri agricole cultivate sau folosite 

ca păşune. 

Descriere:
Câmpia înaltă cu caracter piemontan, 

interfluvii întinse şi versanţi abrupţi

Habitat de pajişte

Pâlcuri de plopi 

Terenuri publice şi private

Prezenţa unei zone de servicii 



Descrierea sitului

Comuna Şagu, jud. Arad

Amplasare:
situl este fragmentat în două zone despărţite de 

autostrada Arad-Lugoj, amplasate:

� în S-SE localităţii Şagu

� în S a localităţii Hunedoara Timişană� în S a localităţii Hunedoara Timişană

situl este înconjurat de zone rezidenţiale şi 

terenuri agricole cultivate sau folosite ca păşune 

Descriere:
Câmpia înaltă cu interfluvii întinse 

Habitat de pajişte

Pâlcuri de salcâmi 

Terenuri private şi publice

Predomină suprafeţele cultivate în sistem 

intensiv

Se practică păşunatul



Pericole şi ameninţări

Deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului, 
distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor



Pericole şi ameninţări

Reducerea locurilor de cuibărit - dispariţia pâlcurilor de 
arbori, tăieri ilegale de arbori  
Reducerea locurilor de cuibărit - dispariţia pâlcurilor de 
arbori, tăieri ilegale de arbori  
Reducerea locurilor de cuibărit - dispariţia pâlcurilor de 
arbori, tăieri ilegale de arbori  



Pericole şi ameninţări

Depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice

natură pe teritoriul sitului sau în imediata vecinătate

Depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice

natură pe teritoriul sitului sau în imediata vecinătate

Depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice

natură pe teritoriul sitului sau în imediata vecinătate

Depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice

natură pe teritoriul sitului sau în imediata vecinătate



Pericole şi ameninţări

Degradarea/dispariţia habitatelor datorită intensificării
agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din
cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari,
efectuarea mecanizată a lucrărilor agricole.

Degradarea/dispariţia habitatelor datorită intensificării
agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din
cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari,
efectuarea mecanizată a lucrărilor agricole.



Pericole şi ameninţări

Păşunatul intensiv şi iresponsabilPăşunatul intensiv şi iresponsabilPăşunatul intensiv şi iresponsabil



Pericole şi ameninţări

Lucrări de infrastructură şi dezvoltări rezidenţialeLucrări de infrastructură şi dezvoltări rezidenţialeLucrări de infrastructură şi dezvoltări rezidenţialeLucrări de infrastructură şi dezvoltări rezidenţiale



Aspecte pozitive

•O bună relaţie cu autorităţile publice locale
•Tendinţe de practicare a activităţilor tradiţionale
•Asigurarea suportului pentru derularea activităţilor de educaţie 
ecologică

•O bună relaţie cu autorităţile publice locale
•Tendinţe de practicare a activităţilor tradiţionale
•Asigurarea suportului pentru derularea activităţilor de educaţie 
ecologică

•O bună relaţie cu autorităţile publice locale
•Tendinţe de practicare a activităţilor tradiţionale
•Asigurarea suportului pentru derularea activităţilor de educaţie 
ecologică şi activităţilor de conștientizare a comunității locale



CONCLUZII

� Natura 2000 promovează conceptul “Oameni în natură” şi nu “natură fără

oameni”, ceea ce presupune implicarea factoriului uman în conservarea şi

păstrarea pentru generaţiile viitoare a biodiversităţii.

� Totodată, permite dezvoltarea de activităţi care să fie în concordanţă cu� Totodată, permite dezvoltarea de activităţi care să fie în concordanţă cu

prevederile legale şi care să nu ducă la afectarea integrităţii ariilor naturale

protejate, respectiv speciilor şi habitatelor acestora.

� Toate planurile, proiectele şi activităţile care se desfăşoară în siturile Natura

2000 trebuie să se realizeze doar cu condiţia obţinerii actelor de reglementare

de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi după obţinerea avizului

custodelui, aviz ce cuprinde condiţiile necesare realizării acestora.




