ANEXĂ

PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000
ROSPA0014 CÂMPIA CERMEIULUI
și al ariilor naturale protejate conexe
ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu,
ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț,
ROSCI0350 Lunca Teuzului - suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului,
2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina,
2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și
2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Prezentarea custodelui:
Custodele ariilor naturale protejate este Asociația Terra Nobillis din Arad, fapt certificat de
convenția de custodie semnată cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, nr. 270 din
20.04.2011.
Scopul Asociației Terra Nobillis este de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii, în
special prin acțiuni de cercetare, management, promovare a gestionării durabile a resurselor naturale.
Activitatea de gestionare a unor arii naturale protejate se înscrie tocmai în această linie și conduită de
activitate a asociației.
Asociația Terra Nobillis funcționează ca o asociație profesională, toți membrii săi deținând
studii superioare în domenii precum biologie, ecologie, protecția mediului, geografie și alte domenii
conexe. Aceștia au o experiență bogată în administrarea ariilor naturale protejate, fiind implicați în
activități similare și în cadrul altor organizații.
Începând cu anul 2010, Asociația Terra Nobillis este custodele ariilor naturale protejate
ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul
Crișul Alb între Ineu și Gurahonț, ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu
ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89.
Rezervația zoologică Balta Rovina și 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc. În calitate de custode
al acestor arii naturale protejate, asociația a desfășurat o serie importantă de activități, ca: studii de
inventariere și cartografiere a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, monitorizarea
unor specii cheie, în special în legătură cu o serie de activități umane desfășurate în regiune –
exploatări forestiere, exploatarea agregatelor minerale în cariere și balastiere și altele asemenea.,
monitorizarea și reglementarea activităților cu potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor
de interes comunitar și național, conștientizarea comunităților locale, comunicarea permanentă cu
administrațiile publice locale, județene, regionale și toți factorii interesați, promovarea obiectivelor
de conservare ale ariilor naturale protejate ca elemente importante pentru dezvoltarea durabilă a
comunităților locale și creșterea nivelului de trai al acestora.

Datele de contact ale custodelui sunt:
Asociația Terra Nobillis
Adresă: Str. Hector, nr. 32, Cod 310025, ARAD,
e-mail: terra.nobillis@yahoo.com tel. 004 0757 850 131
web: www.terranobillis.ro, www.campiacermeiului.ro
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1.1 SCURTĂ DESCRIERE A PLANULUI DE MANAGEMENT
Prezentul plan de management are ca scop stabilirea cadrului legislativ, respectiv măsurilor
de management necesare a fi aplicate pentru păstrarea sau îmbunătățirea statutului de conservare al
speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională, ce se constituie în obiectivele de
conservare listate în formularele standard de prezentare a ariilor natural protejate ROSPA0014
Câmpia Cermeiului, ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între
Ineu și Gurahonț, ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului), 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta
Rovina și 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc. Planul de management este structurat în mai multe
capitole, în care sunt descrise următoarele: caracterizare socio-economică a comunităților din regiune
și a teritoriului ocupat, speciile și habitatele de importanță comunitară vizate, starea de conservare și
măsurile de management propuse, planul de acțiune pentru implementarea planului de management.
Cea mai importantă parte a planului de management este reprezentată de prezentare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și măsurile propuse pentru menținerea
sau îmbunătățirea statutului lor de conservare.
Ca și anexe la planul de management sunt prezentate:
a) Hărțile de distribuție ale speciilor și habitatelor de importanță comunitară, localizarea
unor activități cu potențial impact negativ la nivelul siturilor Natura 2000 vizate,
b) Regulamentul ariilor naturale protejate.
c) Formularele standard Natura 2000.
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1.2 SCURTĂ DESCRIERE A ARIILOR NATURALE PROTEJATE
Ariile naturale protejate vizate de planul de management, ROSPA0014 Câmpia Cermeiului,
ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț,
ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88.
Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și 2.91.
Rezervația zoologică Pădurea Sâc, sunt situate în Regiunea Vest, pe teritoriul administrativ al
județului Arad. Ele se regăsesc în bazinele hidrografice ale râurilor Crișul Alb și Teuz. Formele de
relief cele mai pregnante din regiune sunt lunca și câmpia.
Ariile naturale protejate au fost instituite în sistemul național astfel:
a) ROSPA0014 Câmpia Cermeiului prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România, modificată și completată prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea și
completarea HG nr. 1284/2007.
b) ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu prin OM 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, modificată și completată
prin OM nr. 2387/2011 pentru modificarea OM nr. 1964/2007.
c) ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț prin OM nr. 2387/2011 pentru
modificarea OM nr. 1964/2007.
d) ROSCI0350 Lunca Teuzului prin OM nr. 2387/2011 pentru modificarea OM nr.
1964/2007.
e) 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a – arii protejate.
f) 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a – arii protejate.
g) 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a – arii protejate.
a) Aria naturală protejată ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este un sit Natura 2000 de tip SPA
(arie de protecție specială avifaunistică). Are ca scop principal conservarea speciilor de păsări de
importanță comunitară listate în formularul standard al sitului, respectiv:
i.

Egretta garzetta

ii.

Haliaeetus albicilla

iii.

Nycticorax nycticorax

iv.

Crex crex
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v.

Lullula arborea

vi.

Sylvia nisoria

vii.

Ardea purpurea

viii.

Aythya nyroca

ix.

Chlidonias hybridus

x.

Dendrocopos medius

xi.

Dendrocopos syriacus

xii.

Dryocopus martius

xiii.

Ixobrychus minutus

xiv.

Lanius collurio

xv.

Milvus migrans

xvi.

Pernis apivorus

xvii.

Alcedo atthis

xviii.

Picus canus

xix.

Ciconia nigra

xx.

Circus cyaneus

xxi.

Pandion haliaetus

xxii.

Anthus campestris

xxiii.

Aquila pomarina

xxiv.

Ardeola ralloides

xxv.

Botaurus stellaris

xxvi.

Caprimulgus europaeus

xxvii.

Ciconia ciconia

xxviii.

Circaetus gallicus

xxix.

Circus aeruginosus

xxx.

Lanius minor

xxxi.

Egretta alba

xxxii.

Platalea leucorodia

xxxiii.

Gavia arctica

xxxiv.

Gavia stellata

xxxv.

Philomachus pugnax

xxxvi.

Tringa glareola

xxxvii.

Falco vespertinus

xxxviii.

Porzana porzana

xxxix.
xl.

Porzana parva
Acrocephalus arundinaceus
9

xli.

Ardea cinerea

xlii.

Anas acuta

xliii.

Anas clypeata

xliv.

Anas crecca

xlv.

Anas penelope

xlvi.

Anas platyrhynchos

xlvii.

Anas querquedula

xlviii.

Anas strepera

xlix.

Anser albifrons

l.

Aythya fuligula

li.

Aythya ferina

lii.

Bucephala clangula

liii.

Gallinula chloropus

liv.

Cygnus olor

lv.

Fulica atra

lvi.

Gallinago gallinago

lvii.

Larus cachinnans

lviii.

Larus canus

lix.

Larus ridibundus

lx.

Numenius phaeopus

lxi.

Phalacrocorax carbo

lxii.

Podiceps cristatus

lxiii.

Rallus aquaticus

lxiv.

Tachybaptus ruficollis

lxv.

Vanellus vanellus

lxvi.

Corvus frugilegus

lxvii.

Ardea cinerea

lxviii.

Numenius arquata

b) Aria naturală protejată ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu este un sit Natura 2000
de tip SCI (sit de importanță comunitară). Are ca scop principal conservarea speciilor și habitatelor
de importanță comunitară listate în formularul standard al sitului, respectiv:
Habitate:
i.

40A0 * Tufşărişuri subcontinentale peri-panonice

ii.

6240 * Pajişti stepice subpanonice

iii.

91Y0 Păduri dacice de stejar 39şi carpen

iv.

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
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Specii:
i.

Dioszeghyana schmidtii

ii.

Eriogaster catax

iii.

Pilemia tigrina

iv.

Nymphalis vaualbum

v.

Arytrura musculus

vi.

Ophiogomphus cecilia

vii.

Isophya costata

viii.

Lucanus cervus

c) Aria naturală protejată ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț este un sit
Natura 2000 de tip SCI (sit de importanță comunitară). Are ca scop principal conservarea speciilor și
habitatelor de importanță comunitară listate în formularul standard al sitului, respectiv:
Habitate:
i.

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până
la cel montan şi alpin

ii.

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Specii:
i.

Lutra lutra

ii.

Bombina variegata

iii.

Emys orbicularis

iv.

Gobio albipinnatus

v.

Gobio kessleri

vi.

Gobio uranoscopus

vii.

Barbus meridionalis

viii.

Sabanejewia aurata

ix.

Misgurnus fossilis

d) Aria naturală protejată ROSCI0350 Lunca Teuzului este un sit Natura 2000 de tip SCI (sit
de importanță comunitară). Are ca scop principal conservarea speciilor de importanță comunitară
listate în formularul standard al sitului, respectiv:
i.

Lutra lutra

ii.

Bombina variegata

iii.

Emys orbicularis

iv.

Gobio albipinnatus

v.

Gobio kessleri

vi.

Gobio uranoscopus
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vii.

Barbus meridionalis

viii.

Sabanejewia aurata

ix.

Misgurnus fossilis

e) Rezervația botanică 2.88. Poiana cu Narcise Rovina are ca obiectiv conservarea populației
de narcise, Narcissus stelaris, din poiana Pădurii Rovina.
f) Rezervația zoologică 2.89. Balta Rovina are ca obiectiv conservarea populațiilor speciilor
de păsări de apă care folosesc Balta Rovina în special în timpul migrației și în pasaj.
g) Rezervația zoologică 2.91. Pădurea Sâc are ca obiectiv conservarea coloniei de stârci,
Ardea cinerea.
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1.3 CADRUL LEGAL REFERITOR LA ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ŞI LA
ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
Planul de management este elaborat ca prim responsabil de către Asociația Terra Nobillis din
Arad în calitate de custode. Planul de management este realizat în conformitate cu următoarele
documente reglementative:
a) Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011,
b) Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național,
Secțiunea a III-a – arii protejate,
c) Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică drept parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
d) Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România,
e) Ordinul de Ministru 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,
f) Ordinul de Ministru nr. 2387/2011 pentru modificarea OM 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.
g) Convenția de custodie nr. 270 din 20.04.2011 semnată între Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice și Asociația Terra Nobillis din Arad, pentru atribuirea în custodie
a ariilor naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSCI0218 Dealul Mocrei –
Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț, ROSCI0350 Lunca
Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88.
Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și
2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc.
h) Legea nr. 407 / 2006, vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și
completările ultrioare.
i) Ordonanța de Urgență nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și
completările ulterioare.
j) Legea nr. 46 / 2008 – codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.
k) Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura.
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1.4 PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
Elaborarea planului de management a demarat practic prin implementarea proiectului
”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi ariile protejate
conexe”, dezvoltat și implementat de către Asociația Terra Nobillis, finanțat prin Programul
Operaţional Sectorial “Mediu”, axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii, domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, solicitarea de proiecte nr.
V/2012. În cadrul proiectului s-a propus elaborarea planului de management integrat pentru 4 situri
Natura 2000 și 3 rezervații naturale de pe teritoriul județului Arad. În cadrul proiectului s-au elaborat
studii de biodiversitate pentru ariile naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSCI0218
Dealul Mocrei – Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț, ROSCI0350
Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88. Rezervația
botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și 2.91. Rezervația
zoologică Pădurea Sâc și s-a elaborat planul de management integrat al acestora. Tot în cadrul
proiectului au fost organizate sesiuni de consultare a comunităților locale și a tuturor factorilor
interesați cu privire la elaborarea planului de management integrat, la măsurile de conservare și
planul de acțiune propuse. Sesiunile de consultare au fost organizate în fiecare comună sau oraș cu
teritoriu administrativ pe suprafața ariilor naturale protejate, respectiv Apateu, Beliu, Bocsig, Cărand,
Cermei, Ineu, Dieci, Chisindia, Bârsa, Sebiş, Mişca, Sepreuş, Şicula, Seleuş, Silindia, Pâncota,
Târnova, Tauţ, Gurahonţ, Buteni.
În elaborarea planului de management au fost implicate următoarele instituții:
a) Asociația Terra Nobillis din Arad,
b) Asociația Oghma din Arad,
c) Agenția pentru Protecția Mediului Arad,
d) Direcția Silvică Arad,
e) Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Sistemul de Gospodărire a Apelor Chișineu-Criș,
f) Administrațiile publice locale ale localităților din regiune: Apateu, Beliu, Bocsig, Cărand,
Cermei, Ineu, Dieci, Chisindia, Bârsa, Sebiş, Mişca, Sepreuş, Şicula, Seleuş, Silindia,
Pâncota, Târnova, Tauţ, Gurahonţ, Buteni.
g) și altele asemenea.
Dintre persoanele implicate în elaborarea studiilor de biodiversitate necesare elaborării
planului de management și respective persoanele implicate în elaborarea efectivă a planului de
management amintim:
a) Conf.univ.dr. Violeta Turcuș,
b) Lect.univ.dr. Iulian Stana,
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c) Lect.univ.drd. Mihai Pascu,
d) Prof.univ.dr. Gicu-Gabriel Arsene,
e) Asist.univ.dr. Iulia Dărăban,
f) Ing. lect.univ.dr. Mihai Brad,
g) Conf.univ.dr. Dan Stănescu,
h) Ing.dr. Paul Hac,
i) Asist.univ.drd. Andrei Osman,
j) Biol.drd. Gabriel Herlo,
k) Info. GIS Daniel Simon.
Lista factorilor interesați de pe teritoriul ariilor naturale protejate cuprinde următorii*:
a) Direcția Silvică Arad, Ocolul Silvic Beliu,
b) Ocolul Silvic Zărandul Târnova,
c) Ocolul Silvic Buteni,
d) Ocolul Silvic Sebiș,
e) Administrația Bazinală de Apă Crișuri,
f) Consiliul Județean Arad,
g) Administrațiile publice locale ale comunelor și orașelor din județul Arad – Apateu, Beliu,
Bocsig, Cărand, Cermei, Ineu, Dieci, Chisindia, Bârsa, Sebiş, Mişca, Sepreuş, Şicula,
Seleuş, Șilindia, Pâncota, Târnova, Tauţ, Gurahonţ, Buteni.
h) Administratorii fondurilor de vânătoare: 24 Lunca Holumburi, 39 Tauț, 41 Târnova, 43
Seleuș, 44 Chereluș. 45 Apateu, 46 Balta, 47 Rovina, 48 Miniș, 49 Mânerău, 50 Archiș,
51 Șușag, 52 Botfei, 54 Prunișor, 56 Roșia, 57 Chisindia, 58 Rădești, 61 Crocna-Zimbru;
i) Proprietari de ternuri agricole și asociații de fermieri,
j) Crescători de animale și ferme de animale.
* - lista prezentată nu este exhaustivă.
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1.5 PROCEDURA DE MODIFICARE ŞI ACTUALIZARE A PLANULUI DE
MANAGEMENT
Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului,
ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț,
ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88.
Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și 2.91.
Rezervația zoologică Pădurea Sâc este aprobat prin Ordin de Ministru după obţinerea avizului
Agenţiei pentru Protecția Mediului Arad.
Modificarea şi actualizarea planului se face după cum urmează:
a) la 5 ani după publicarea în Monitorul Oficial a aprobării acestuia prin ordin al autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului;
b) la propunerea custodelui, cu respectarea procedurii de aprobare;
c) când anumite prevederi din planul de management nu mai corespund unor modificări
legislative apărute ulterior aprobării acestuia.
Aşadar, planul de management cuprinde unele prevederi care iau în considerare, pe cât
posibil, factorii ce ar putea schimba situaţia actuală, permiţând astfel o flexibilitate în luarea
deciziilor, fără a compromite obiectivul principal, acela de conservare a mediului natural pentru care
au fost desemnate ariile protejate în cauză.
Competenţa aprobării modificărilor în planul de management revine:
a) Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului – în cazul în care se impun
schimbări la nivel de obiective/acţiuni sau la nivelul regulamentului de funcţionare;
b) Custodelui – dacă modificările se referă la planificarea anuală a activităţilor şi alocarea
fondurilor.
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1.6 PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
Responsabilitatea implementării planului de management revine custodelui, în conformitate
cu prevederile din Convenţia de custodie nr. 270 din 20.04.2011 încheiată între Ministerul Mediului
şi

Schimbărilor Climatice şi Asociația Terra Nobillis, convenţie încheiată cu respectarea

prevederilor Ordinului nr. 1948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a
administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a
Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de
structuri de administrare.
Organizarea activităţilor se va realiza de către custode, în colaborare permanentă cu factorii
de interes (administraţii publice locale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Inspectoratul de
Regim Silvic şi Vânătoare Bihor, Garda de Mediu Arad, proprietari şi administratori de terenuri,
instituţii academice şi de cercetare, ONG-uri, specialişti etc.).
După aprobarea planului de management, autoritățile administrației publice locale competente
au obligația actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului şi a documentațiilor de urbanism
locale, prin integrarea prevederilor referitoare la ariile protejate aflate în discuție în cuprinsul acestor
planuri. Astfel, în vederea localizării cu exactitate a ariilor protejate în documentațiile de amenajare a
teritoriului și urbanism, în piesele grafice/desenate ale documentațiilor vor fi incluse şi limitele ariilor
naturale protejate.
Avizul custodelui ariilor este necesar la elaborarea sau actualizarea documentațiilor de
amenajarea teritoriului şi urbanism ce cuprind şi suprafețe ale ariilor naturale protejate sau sunt în
imediata vecinătate a acestor arii.
Instituția prefectului, în virtutea atribuțiilor legale conferite, va veghea asupra îndeplinirii de
către autoritățile administrației publice localen a sarcinilor/răspunderilor care le revin sau care au fost
asumate de către acestea.
Pentru a asigura accesul factorilor interesați la informațiile culese în cadrul proiectului
”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi ariile protejate
conexe” (COD SMIS-CSNR 47495; Beneficiar: Asociaţia Terra Nobillis) și în special pentru a
asigura accesul la planul de management, acestea sunt publicate pe pagina de web dedicată ariilor
naturale protejate www.campiacermeiului.ro. Aici sunt postate și informații geo-spațiale cu privire la
distribuția și starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ pentru ariile naturale
protejate vizate.
Pentru managementul ariilor naturale protejate vor fi utilizate următoarele resurse:
-

Umane: reprezentate de către rangerii propuși de către custodele Asociația Terra Nobillis,
un număr de cel puțin 5 rangeri.
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-

Materiale: puse la dispoziție de către custode, Asociația Terra Nobillis. Vor fi atribuite: 1
autoturism, pentru activitatea în teren în vederea realizării de studii și monitorizări și
pentru pază; sediu dotat cu: birouri, calculatoare, imprimante, echipament pentru
observații în teren – binocluri, GPS-uri, aparat foto, echipament pentru determinări de
laborator – fotometru, oximetru, pH-metru, lupă binoculară și altele asemenea.

-

Financiare: custodele Asociația Terra Nobillis din Arad va asigura fondurile necesare
pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității specifice a
managementului ariilor naturale protejate: salarii, combustibil, amenajări specifice în
teren, materiale de promovare, realizarea de studii și monitorizări. Pe lângă resursele
financiare proprii, vor fi atrase fonduri din programe naționale, europene sau private de
finanțare.
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CAPITOLUL 2
DESCRIEREA ARIILOR NATURAL PROTEJATE
2.1. INFORMAŢII GENERALE
2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate
Ariile natural protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSCI0218 Dealul Mocrei –
Rovina Ineu, ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț, ROSCI0350 Lunca Teuzului
(suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), 2.88. Rezervația botanică Poiana cu
Narcise Rovina, 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina și 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc
au suprafețe care se suprapun unele peste altele, integral sau parțial, motiv pentru care pentru acestea
se elaborează un singur plan de management, integrat. Acestea vor fi denumite în continuare
Complexul de Arii Protejate Cermei sau Complexul AP Cermei.
Ariile protejate din compenența Complexului de Arii Protejate Cermei au o suprafață totală
cumulată de 25998,94 ha, distribuită pentru fiecare arie naturală protejată astfel:
a) ROSPA0014 Câmpia Cermeiului – 24424 ha,
b) ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu – 3730 ha,
c) ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț – 1229 ha,
d) ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului) – 298,77 ha,
e) 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina – 0,10 ha,
f) 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina – 120 ha,
g) 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc – 17,80 ha.
Complexul AP Crișuri se regăsește în totalitate în județul Arad, în Câmpia Crișurilor și
Câmpia Cermeiului (fig. 1), fiind distribuit pe suprafața a 20 de unități administrativ teritoriale:
Apateu, Bârsa, Beliu, Bocsig, Buteni, Cărand, Cermei, Chisindia, Dieci, Gurahonţ, Ineu, Mişca,
Pâncota, Sebiş, Seleuş, Șepreuş, Şicula, Șilindia, Tauţ, Târnova. Ariile naturale protejate
individualizate sunt desfășurate pe următoarel unități administrativ teritoriale:
a) ROSPA0014 Câmpia Cermeiului: Apateu, Bârsa, Beliu, Bocsig, Cărand, Cermei, Ineu,
Mișca, Pâncota, Sebiș, Seleuș, Șepreuș, Șicula, Șilindia, Târnova, Tauț,
b) ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu: Bocsig, Buteni, Chisindia, Ineu, Șilindia
c) ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț: Bârsa, Bocsig, Buteni, Dieci,
Gurahonț, Ineu, Sebiș,
d) ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului): Cermei, Ineu, Mișca, Șepreuș,
e) 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina: Ineu,
f) 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina: Ineu,
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g) 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc: Cărand.
Suprafețele pe care fiecare arie protejează le ocupă în fiecare unitate administrativ teritorială
sunt următoarele:
a) ROSPA0014 Câmpia Cermeiului: Apateu – 1904,85 ha, Bârsa 342, 47 ha, Beliu –
2288,32 ha, Bocsig 4196,18 ha, Cărand - 1466,80 ha, Cermei 2992,83 ha, Ineu 5226,18
ha, Mișca 176,08 ha, Pâncota - 229,15 ha, Sebiș - 1074,96 ha, Seleuș – 2111,53 ha,
Șepreuș 220,38 ha, Șicula - 702,31 ha, Șilindia - 253,07 ha, Tauț - 282,09 ha, Târnova –
979,38 ha,
b) ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu: Bocsig 1411,98 ha, Buteni 784,77 ha,
Chisindia - 49,86 ha, Ineu 1476,79 ha, Șilindia 7 ha,
c) ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț: Bârsa 278,03 ha, Bocsig 352,68 ha,
Buteni 191,93 ha, Dieci - 141,22 ha, Gurahonț - 95,06 ha, Ineu 107,73 ha, Sebiș 29,85 ha.
d) ROSCI0350 Lunca Teuzului (suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului): Cermei 27,29 ha, Ineu 39,32 ha, Mișca 95,39 ha, Șepreuș 136,62 ha,
e) 2.88. Rezervația botanică Poiana cu Narcise Rovina: Ineu – 1,26 ha,
f) 2.89. Rezervația zoologică Balta Rovina: Ineu – 88,66 ha,
g) 2.91. Rezervația zoologică Pădurea Sâc: Cărand – 13,93 ha.
Suprafețele ocupate de către Complexul AP Cermei în fiecare unitate administrativ teritorială
sunt: Apateu, 1904,85 ha, Bârsa, 532,07 ha, Beliu, 2288,32 ha, Bocsig, 4222,38 ha, Buteni, 976,70
ha, Cărand, 1466,80 ha, Cermei, 2992,83 ha, Chisindia, 49,86 ha, Dieci, 141,22 ha, Gurahonț, 95,06
ha, Ineu, 5232,71 ha, Mișca, 243,06 ha, Pâncota, 229,15 ha, Sebiș, 1074,96 ha, Seleuș, 2111,53 ha,
Șepreuș, 220,59 ha, Șicula, 702,31 ha, Șilindia, 253,07 ha, Tauț, 282,09 ha, Târnova, 979,38 ha.
Complexul AP Cermei este localizat în cea mai mare parte în bioregiunea Panonică și partial
în cea Continentală. (fig. 2).
Coordonatele geografice ale punctelor extreme ale Complexului AP Cermei sunt:
a) Punctul extrem nordic: latitudine 46°39'38.28"N, longitudine 21°52'2.59"E
b) Punctul extrem sudic: latitudine 46°15'19.92"N, longitudine 21°56'59.62"E
c) Punctul extrem estic: latitudine 46°16'39.77"N, longitudine 22°20'32.73"E
d) Punctul extrem vestic: latitudine 46°36'24.91"N, longitudine 21°42'29.12"E
2.1.2. Căi de acces
Căile de acces la Complexul AP Cermei sunt Următoarele:
a) DJ 794: Sau Nou – Apateu – Berechiu,
b) DJ 793: Sintea Mare – Șepreuș – Cermei – Lunca Teuzului – Beliu – Sebiș - Buteni,
c) DJ 792A: Bocsig – Beliu – Chișlaca,
d) DC: Gurahonț – Pescari – Dieci – Revetiș – Livada – Sebiș,
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e) DJ 709: Pâncota – Seleuș – Șicula – Cermei – Berechiu,
f) DJ 792: Seleuș – Mocrea – Ineu,
g) DN 79A: Șicula – Ineu – Bârsa – Gurahonț,
h) DC: Buteni – Chisindia,
i) DJ 792C: Buteni – Șilindia – Târnova – Pâncota,
j) DJ 792D: Târnova – Chier – Mocrea,
k) DJ 703A: Târnova – Tauț,
l) CF Arad-Brad: Pâncota – Chier – Mocrea – Ineu – Bocsig – Răpsig – Bârsa – Sebiș –
Livada – Joia Mare – Almaș – Bonțești – Gurahonț
m) CF Ineu – Cermei.
2.1.3. Zonarea internă a ariei naturale protejate
Complexul AP Cermei nu are zonare internă funcțională, aceasta fiind dată de arealul de
distribuție a speciilor și habitatelor de interes comunitar ce se constituie în obiective de conservare
pentru acesta. Aplicarea măsurilor de conservare și activitatea specifică de management al ariilor
naturale protejate se vor desfășura în conformitate cu aceste obiective.
Excepție de la cele afirmate mai sus fac suprafețele rezervațiilor naturale, care vor fi
administrate ca și zone de protecție integrală.

2.1.4. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
Complexul de Arii Protejate Cermei nu se suprapune cu alte arii naturale protejate.
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Fig. 1: Încadrarea Complexului AP Crișuri în județul Arad – roșu = SPA, albastru = SCI, verde =
rezervații naturale.

Fig. 2: Situarea Comnplexului AP Cermei în raport cu bioregiunile: fundal galben = bioregiunea
Panonică, fundal verde = bioregiunea continentală.
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2.2. MEDIUL ABIOTIC
2.2.1. Geomorfologie
Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este situat în zona de nord a judeţului
Arad, fiind încadrat complet (100%) pe teritoriul administrativ al judeţului Arad. Conform fişei
standard, are o suprafaţă de 24.424ha, fiind situat între coordonatele N 46º 27' 39'' latitudine şi E 22º
0' 60'' longitudine, cu o altitudine minimă de 91 m, maximă de 374 m şi medie de 118 m. Se
încadrează în regiunile biogeografice Panonică și Continentală.
Aspectul general uniform al câmpiei trădează însă în detaliu complexitatea agenţilor externi
care au acţionat diferit în funcţie de condiţiile locale. În aceasta rezidă de fapt explicarea genetică a
suprafeţelor de racord deal-câmpie care se intersectează pe suprafeţe largi, a liniei bruşte de contact
munte-câmpie şi a şesurilor joase inundabile în care apele meandrează.
Câmpia Cermeiului este situată în partea de nord a judeţului, pătrunde adânc spre est în golful
Zărandului şi al Cigherului. Această suprafaţă prezintă o cădere continuă de la est la vest,
înregistrând altitudini de 105-110 m în est şi de 91-97 m în vest. Altitudinile cele mai mari, situate
între valea Teuzului şi Crişul Negru în Câmpia Cermeiului sugerează imaginea unor depuneri haotice
la ieşirea râurilor în câmpie. În profil traversal se remarcă o evidentă scădere altimetrică către nordvest a întregii câmpii, unde altitudinea coboară cu puţin sub 95 m. Această configuraţie sugerează
imaginea unui vast con de dejecţie asimetric. Pe suprafaţa suprafaţa câmpiei pot fi urmărite
numeroase artere hidrografice toate legate genetic de colectorul principal, Crișului Alb.
Câmpia înaltă a Cermeiului se află la poalele Munţilor Codru Moma, fiind caracterizată de
păduri de lucă, păşuni şi fâneţe umede, heleştee şi mlaştini. În vecinătatea oraşului Ineu se găseşte
Pădurea şi lacul Rovina, respectiv pescăria Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare şi de
baltă. Pe râul Teuz se află acumularea Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate
foarte diversificat: mlaştinişuri, cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se şi
Pădurea Sâc.

2.2.2. Geologie
Din punct de vedere geologic, câmpiile sunt strâns legate de zona dealurilor, ele formând
treapta periferică a acestora. Fundamentul carpatic căzut la adâncimi suportă o cuvertură groasă de
depozite detritice, care atestă retragerea ritmică către vest a marilor neogene şi suprapunerea
depozitelor cărate mai ales pe cele două artere principale: Crişul Alb şi Crișul Alb. Prezenţa
cuverturii loessoide pune în evidenţă un relief de crovuri bine exprimat în colţul de vest şi de sud al
câmpiei.
Ţinând cont de asocierea formelor de relief, treapta dealurilor este cea mai complexă din
punct de vedere genetic. Prezenţa nivelelor marginale aparţinând munţilor subliniază o modelare
intensă în condiţii litologice diferenţiate. De asemenea, acumulările piemontane alcătuiesc o
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generaţie tipică de forme de relief care realizează sudura între munte şi câmpie. Intensitatea acestor
acumulări este conturată de treptele piemontane care scad către vest unde se confundă cu nivelul
câmpiei; de fapt ca depozit ele se continuă în fundamentul câmpiei.
În general, etajarea reliefului concordă cu dispoziţia formaţiunilor geologice; astfel, în partea
centrală şi vestică urmează zona câmpiilor şi cea a dealurilor, constituită din depozite detritice
pliocene şi cuaternare caracterizate printr-o mare uniformitate morfologică.
Un sistem de falii profunde, neogene delimitează compartimentul depresionar al Zărandului
faţă de cristalinul din Muntele Highiş şi Codru-Moma, unde au avut loc fenomene vulcanice
neogene. În acest fel, modelarea s-a efectuat intens, denivelarea creată între fundul Depresiunii
Zărand şi rama montană fiind confirmată şi de grosimea foarte mare a depozitelor piemontane.
Prin extensiune şi alcătuire, sarmaţianul prezintă o importanţă deosebită pentru reconstituirea
evoluţiei paleogeomorfologice; astfel, el este prezent pe versantul nordic al Masivului Highiş, pe
versantul vestic al Munţilor Codru-Moma. Apare de asemenea sub forma faciesului eruptiv de
andezite, aglomerate şi cenuşă (între Tauţ şi Camna, în dealul Mocrea, la est de Pâncota, în dealul
Capoş, în dealul Beliu, în zona Sebiş-Berindia etc.), a faciesului calcaros (între Berindia şi Livada) şi
a faciesului de diorite (la Miniş, Minişel şi Camna). Faciesul eruptiv semnalat dă un relief variat,
impunător.

2.2.3. Hidrologie
Reţeaua hidrografică înscrie în peisajul judeţului Arad o serie de particularităţi geografice,
acestea fiind reflexul diversităţii teritoriale. Este de ajuns să cităm variaţiile mari de nivel pe care le
înregistrează Crişul Alb sau Teuzul, precum şi aspectele generate de cursurile părăsite în câmpie sau
cele rectificate prin activitatea antropică. Arterele hidrografice mari se desfăşoară în extremitatea
nordică (Crişul Alb) şi în extremitatea sudică (Crișul Albul), către acestea dirijându-se un adevărat
păienjeniş de ape care complică structura bazinelor hidrografice.
În configuraţia arterelor hidrografice menţionăm câteva caracteristici esenţiale, şi anume:
a) direcţia est-vest a arterelor colectoare mari pe care se suprapun afluenţii perpendiculari,
schiţând astfel configuraţia rectangulară;
b) cumpenelor de ape din zona montană bine individualizate le corespund în câmpie cumpene
nesigure, care favorizează pendularea apelor dintr-un bazin în altul, caracter ce a fost utilizat în
rectificare şi regularizarea apelor pe cale antropică prin constituirea unei reţele hidrografice noi;
c) manifestările torenţiale sunt frecvente pe toate arterele hidrografice, ceea ce condiţionează
mutaţii periodice în structura albiilor;
d) prezenţa unui debit solid abundent care are ca efect colmatarea şi supraînălţarea albiilor,
elemente ce confirmă o intensă mobilitate a cursurilor de ape.
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Crişul Alb izvorăşte de pe pantele estice ale Bihorului de la o altitudine de 980 m. El are o
direcţie generală de scurgere de la est către vest până la confluenţa sa cu Cigherul după care îşi
schimbă orientarea către nord-vest. De la izvoare până în zona oraşului Brad are un curs torenţial cu
albie majoră îngustă, în continuare până la Sebiş valea se lărgeşte şi prezintă numeroase meandre cu
excepţia zonei de chei dintre Halmagiu şi Gurahonţ. Panta râului scade în continuare până la
Chişineu Criş la 0,07 % iar de aici spre frontiera până la 0,03 %. Crişul Alb colectează o serie de
afluenţi atât pe stanga cât şi pe dreapta pe sectoarele superior şi mijlociu cum sunt: Bucuresci,
Luncoiu, Ribita, Baldovin, Sighişoara, Hălmagiu, Sebiş iar aval de Ineu, Cigherul. Primele lucrări cu
caracter hidrotehnic au început după anul 1855 când a fost executată şi priza de la Buteni prin care sa derivat pe Canalul Morilor un debit de 2,5 mc/s.
În cadrul judeţului Arad, respectiv în Câmpia Cermeiului, putem distinge pentru bazinul
Crişul Alb trei sectoare: sectorul superior, care aparţine zonei montane, sectorul mijlociu, al
dealurilor, şi cel inferior, al câmpiei. În totalitatea sa, bazinul Crişului Alb are un aspect dendritic,
fiind relativ simetric dezvoltat în zona montană şi de dealuri, în câmpie asimetria accentuându-se net
– afluenţii de pe partea stângă sunt mai extinşi, cumpăna de ape faţă de Crişul Negru prin afluentul
său Teuzul fiind foarte apropiată şi nedecisă.
Sectorul superior ţine până în amonte de Sebiş şi el se caracterizează printr-un relief mai
accidentat datorită atât litologiei variate (gresii, calcare, piroclastite, şisturi cristaline etc.), cât şi
numeroasei reţele de văi. Numeroşi afluenţi mici îşi au obârşia pe versanţii sudici ai Bihorului, în
Muntele Găina, Piatra Aradului, versantul de vest al Munţilor Codru-Moma, versantul nordic al
Munţilor Zărandului etc. Principalii afluenţi sunt: Hălmagiul cu Hălmăgelul (suprafaţa bazinului
hidrografic 113 km²), Tăcăşele (cu o suprafaţă bazinală de 70 km²) în bazinul căruia se află izvorul de
la Călugări, Iosăşelul, Dezna cu Moneasa (210 km²) pe partea dreaptă şi Zeldiş (suprafaţa bazinului
hidrografic 166 km²) şi Chişindia (suprafaţa bazinului hidrografic 102 km²), pe partea stângă.
Semnalăm, pentru acest sector, prezenţa confluenţelor în serie, duble (deci pe ambele părţi), a
punctelor de convergenţă hidrografică ca cel de la Gurahonţ, a sectoarelor de vale îngustă (chei),
Vârfurile-Gurahonţ şi Cociuba, precum şi a bazinetelor de la Hălmagiu şi Gurahonţ-Dieci.
În sectorul superior, în zona de contact cu sectorul mijlociu, Crişul Alb primeşte ca afluent
mai mare pe Dezna. Izvorăşte la 838 m din Codru-Moma, are o lungime de 33 km şi ca afluenţi
principali: Sebiş, Fumuri şi Moneasa. Înregistrează variaţii de debite şi nivele de amplitudini mai
mici, scurgerea maximă fiind de 1,59% în februarie, iar cea minimă de 2,04% în septembrie şi
octombrie.
Sectorul mijlociu corespunde marelui golf depresionar al Zărandului, care pătrunde în amonte
de Sebiş şi care continuă cu celelalte depresiuni din valea Crişului Alb. Din acest sector, bazinul
Crişului Alb devine asimetric; cel mai extins este bazinul Cigher (suprafaţa 670 km²), pe stânga, care
confluează în colector în zona de câmpie. De la Sebiş şi până la Ineu interfluviul devine foarte îngust;
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circa 1,50-2 km despart bazinul Crişului Alb de bazinul Crişului Negru prin afluentul acestuia
Teuzul.
De la Răpsig, golful Zărandului se deschide larg, confundându-se cu Câmpia Crişului Alb;
acesta este ultimul sector al bazinului. Crişul Alb meandrează puternic şi prezintă numeroase braţe
părăsite.
O menţiune deosebită o comportă, pentru bazinul Crişului Alb, afluentul cel mai mare,
Cigherul, care izvorăşte de la altitudinea de 521 m, din Munţii Zărandului; are o lungime de 58 km şi
o suprafaţă bazinală de 670 km². Configuraţia bazinului copiază în mic pe cea a Crişului Alb (formă
dendritică), asimetrie în sectorul inferior, expoziţie sud-vestică, meandre şi cursuri părăsite etc. În
acest bazin regularizarea scurgerii a impus constituirea lacului de acumulare de la Tauţ, cu un volum
de apă de peste 40 mil. m³ de apă.
Bazinul Cigherului înregistrează şi unele particularităţi: scurgerea medie lunară este de 20,2
% în februarie şi de 17,0 % în martie, mai mare decât cea a Crişului Alb, iar din iunie până în
decembrie oscilează între 2,78 şi 0,91 %, deci amplitudini mari care evidenţiază amplasarea bazinului
în cea mai mare parte într-o zonă de dealuri şi câmpie cu un coeficient de împădurire redus şi pe
formaţiuni geologice cu o permeabilitate ridicată.
Bazinul Crişului Alb, ca de fapt întreaga suprafaţă aferentă sistemului hidrografic al
Crişurilor, poartă amprenta activităţii antropice. Câteva date sunt extrem de sugestive în acest sens:
sistemul de îndiguire are o lungime de circa 150 km (cea ce face ca suprafaţa protejată contra
inundaţiilor să fie de aproximativ 55000 ha), rectificarea meandrelor a făcut ca albia Crişului Alb să
fie scurtată cu circa 40 km, iar densitatea canalelor de desecare depăşeşte 0,50 km/km².
Relativ paralel cu Crişul Alb este Canalul Morilor, care are o lungime de circa 83,5 km.
Cursul său urmăreşte, în general, limita sudică a conului de dejecşie al Crişului alb, de unde adună o
serie de ape, ca Seleuş, care trece printr-un sifonaj pe sub albia Cigerului şi a Canalului Matca, de
unde îşi continuă cursul în câmpie, condiţionând în această parte ridicarea nivelului freatic; în
apropiere de graniţă revine în Crişu Alb.
Canalul Cermei, cu o lungime de 21 km, se dezvoltă pe direcţia nord-sud în partea de nord a
bazinului Teuzului. El intersectează văile Sartiş, Benişel-Călacea şi Frunziş, toate cu un regim de
scurgere torenţial, ceea ce face ca excendentul de apă să fie cumulat în acest canal.
Pescăria Cermei şi Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar păşunile şi pâlcurile de arbori
din preajma localităţii Apateu sunt importante pentru specii de stepă.
Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri şi pajişti umede, bălţ i
mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care
importante sunt cristelul de câmp, respectiv creşteţul pestriţ. Codalbul cuibăreşte în partea de sud a
zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe păşunile din nordul sitului. Pe
lângă cele menţionate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), şerparul
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(Circaetus gallicus) şi gaie neagră (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de
popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă.
Impactul antropic este mijlociu şi se referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a
unor specii, precum şi la transformarea zonelor umede în terenuri agricole.

2.2.4. Clima
Diversitatea geografică teritorială a judeţului Arad este şi o consecinţă directă a factorilor
climatici, ceea ce relevează conlucrarea în timp şi diferenţiera în spaţiu. Explicarea acestei situaţii
rezidă în poziţia geografică, respectiv extremitatea vestică a ţării, în dispoziţia largă a amfiteatrului
arădean trepte cvasiconcentrice de la 100 m până la peste 1400 m configuraţia culoarelor de vale şi a
depresiunilor deschise către vest sau bine izolate de versanţi, precum şi în circulaţia general vestică
cu amprente evidente în toţi parametrii climatici. Rezultă deci o încadrare teritorială climatică în
funcţie de aria circulaţiei vestice, precum şi o diferenţiere locală pe fondul treptelor de relief. Din
această complexitate climatică nu trebuie exclus rolul activităţii antropice, care a introdus modificări
evidente prin defrişări, prin drenarea mlaştinilor şi a bălţilor prin regularizări de cursuri de ape etc. La
acestea trebuie să adăugăm factorii poluanţi din cadrul centrelor urbane care conduc la modificari
microclimatice substanţiale.
Amplitudinile anuale înregistrează valorile cele mai ridicate în zona de câmpie, unde ele
depăşesc 23ºC. Analiza evoluţiei anuale a temperaturilor evidenţiază creşteri continue din sezonul
rece către cel cald şi în acest sens se remarcă valori din ce în ce mai mari în februarie şi martie.
Scăderi accentuate ale temperaturilor se înregistrează în octombrie şi noiembrie. Valori extreme
deosebite se constată în ianuarie şi iulie.
Presiunea atmosferică prin diversele ei forme de manifestare înregistrează anumite
particularităţi şi în cadrul judeţului Arad, cazul redistribuirii spaţiale şi calitative a proceselor
circulaţiei atmosferice de la perioada caldă la cea rece a anului.
Remarcăm că cele mai mari scăderi ale valorilor medii lunare succesive au loc în ianuarie şi
februarie. Amplitudinea anuală a oscilaţiilor presiunii variază în cadrul judeţului între 5 şi 7 mb.
Valorilea acestea atestă intensitatea şi deplasarea maselor de aer; în general, domină vânturile de sudvest şi de sud.
Umezeala aerului prezintă şi ea anumite particularităţi, atât valorice cât şi ca repartiţie. Astfel,
în mersul diurn al umezelii relative se conststă valori maxime noaptea către dimineaţa, un minim în
orele de la amiază, ceea ce demonstrează şi strânsa dependenţă faţă de evoluţia temperaturilor. Din
evaluările făcute se constată că valoarea maximă este în ianuarie de 88 % între orele 21 şi 8 şi
minima de 76 % între orele 13 şi 15, iar în iulie 86 % la ora 4 şi 45% între orele 14 şi 16.
Câmpia se caracterizează prin ierni moderate şi veri călduroase. Temperaturile de peste 25ºC
sunt frecvente aproximativ 100 de zile pe an, temperatura medie lunară cea mai ridicată fiind în iunie
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(21,4ºC la Arad), amplitudinea anuală fiind de 22,5ºC. Dacă adăugăm la aceastea media anuală a
precipitaţiilor de 570 mm şi repartizarea precpitaţiilor în cursul unui an, deducem condiţiile optime
de dezvoltare a diferitelor culturi agricole.

2.2.5. Soluri/subsoluri
Treptele de relief din cadrul judeţului Arad sunt subliniate în peisaj şi de prezenţa diferitelor
tipuri de soluri care împreună cu vegetaţia alcătuiesc etaje distincte. Această dispoziţie este însă
întreruptă local de culoare de vale, care, prin caracterele lor, imprimă solurilor o evoluţie proprie.
Demn de reţinut pentru procesele pedogenetice este faptul că atât umezeala, cât şi temperatura
asigură alterarea rocilor, iar covorul vegetal favorizează procesele de bioacumulare a elementelor
minerale în partea superioară a profilului de sol, precum şi o descompunere a substanţelor organice.
Condiţiile pedogenetice explică şi gama variată de soluri, de la cernoziomuri carbonatate la
soluri brune podzolite şi brune acide.
În zona de câmpie, pe suprafeţe relativ plane, slab drenate şi în condiţiile unui substrat
geologic variat - pietrişuri, depozite loessoide - solurile suferă o netă diferenţiere. Aşa de exemplu
zona cu excedent de umiditate va fi caracterizată prin soluri hidromorfe, hidroautomorfe şi soluri slab
evoluate.
Tot în zona de câmpie, pe culoarul de vale, pe aluviuni, procesele de solificare sunt frecvente,
ceea ce a condus şi la o utilizare agricolă a acestora.
Diversificarea solurilor apare şi mai pregnantă în cadrul câmpiilor piemontane, unde se
remarcă o gamă foarte variată - de la cernoziomuri până la soluri podzolice. Astfel, în bazinul
Crişului, în câmpia piemontană, se regăsesc solurile pseudogleice podzolite şi soluri podzolice
pseudogleice.
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2.3. MEDIUL BIOTIC
2.3.1. Ecosisteme
Expoziţia vestică şi etajarea în trepte a văii Crişului Alb, alături de condiţiile pedologice,
climatice şi morfologice au determinat în decursul timpului realizarea unei însemnate diversităţi a
covorului vegetal. La această diversitate şi mozaicare a covorului vegetal se adaugă şi factorul
antropic. Un rol însemnat în etajarea şi zonarea vegetaţiei din bazinul Crişului Alb îl reprezintă
altitudinea. În funcţie de aceasta şi pe baza cenozelor vegetale naturale putem separa trei etaje de
vegetaţie.
Zona de câmpie, situată în partea vestică a văii Crişului Alb şi se întinde până la atitudinea de
250 m. Acestui etaj îi sunt caracteristice atât cenoze mezohigrofile din alianţa Agrostion stolonifarae,
cât şi fitocenoze halofile ale asociaţiilor Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae,
Puccinellietum limosae, Camphorosmetum annuae.
Etajul colinar ce urcă până la 550 m altitudine unde răspândirea fitocenozelor vegetale este
influenţată în mare parte şi de expoziţia versanţilor. Pe versanţii însoriţi din acest etaj vegetaţia
lemnoasă zonală o formează cenozele asociaţiilor Quercetum petraeae - cerris şi Quercetum farnetto
– cerris. Pe versanţii mai umbriţi se întâlnesc frecvent cenozele asociaţiei Querco petraeae –
Carpinetum. Vegetaţia secundară înfiripată pe aceste teritorii după defrişarea pădurilor este
reprezentată, atât prin unele pâlcuri de tufişuri mezoxerofite ale asociaţiei Pruno spinosae –
Crataegetum, cât mai alea prin pajiştile mezoxerofile ale asociaţiilor Agrostio - Festucetum rupicolae
şi Agrostio - Festucetum valesiacae.
Etajul montan, mai puţin diversificat, se întâlneşte la altitudini mai mari de 600 m. Aici
vegetaţia zonală o constituie fitocenozele asociaţiei Carpino – Fagetum, care poate fi considerată
pentru condiţiile climatice şi pedologice actuale, ca vegetaţia de climax. Cu totul insular şi foarte rar,
pe versanţii însoriţi ai etajului montan apar cenozele asociaţiei Querco patraeae – Carpinetum.
Vegetaţia zonală. Distribuţia etajată a asociaţiilor vegetale naturale este sincronă treptelor de
relief desfăşurate pe o diferenţe mari de altitudine. O serie de factori locali (petrografici, edafici,
antropici), cât şi condiţiile climatice specifice bazinului Crişului Alb, conduc spre diversificarea
învelişului vegetal prin apariţia de asociaţii vegetale şi formaţiuni cu caracter intrazonal.
În funcţie de acestea distingem: vegetaţia etajului nemoral, zona pădurilor montane de fag şi a
pajiştilor montane secundare, păduri colinare de fag şi carpen, cât şi pajiştile colinare secundare, zona
pădurilor de stejar pedunculat în amestec cu carpen, păduri de gorun cu cerete, păduri de gârniţă cu
cer şi specii de tei, terenuri agricole şi pajişti sărăturate.
Vegetaţia azonală. În bazinul hidrografic al Crişului Alb cele mai reprezentative asociaţii
azonale corespund luncilor.Vegetaţia de luncă este reprezentată de specii lemnoase şi ierboase.
Vegetaţia din lunca Crişului Alb şi a principalilor afluenţi este prezentă de la partea inferioară a
etajului montan până în zona de câmpie, sporind în diversitate odată cu reducerea altitudinii.
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Vegetaţia de luncă cuprinde două tipuri principale de asociaţii: zăvoaiele sau pădurile de luncă şi
pajiştile de luncă.
Speciile care compun pajiştile de luncă se identifică sub forma a mai multor asociaţii
vegetale. În lunca Crişului Alb, suprafeţele plane sau cu microdepresiuni, care primăvara posedă o
umiditate excesivă pentru ca vara sa fie uscate (cu apa freatica la – 0,5 m) sunt acoperite de Carex
vulpina în proporţie de 60% în asociere cu exemplare de Juncus compressus, Carex distans, Carex
hirta, Festuca pratensis, Trifolium dubium, Taraxacum officinale, Ranunculus repens, Ranunculus
acris. Astfel de pajişti ocupă suprafeţe mari în raza localităţilor Brad, Rişculiţa, Mesteacăn şi
Ţărmure. Pajiştile de rogoz şi coada vulpii ocupă suprafeţe întinse pe valea Crişului Alb, în lungul
luncilor inundabile precum şi în zonele umede din raza localităţilor Bocsig, Ineu, Mocrea.
Zăvoaiele sunt identificabile în lunca Crişului Alb în raza localităţilor Vârfurile, Hălmagiu,
Gurahonţ, Dieci, Buteni şi Sebiş. Stratul arborescent cu o înălţime de 9 m este edificat din
următoarele specii: Salix alba, Salix fragilis şi Populus alba. Uneori se pot găsi şi exemplare de Alnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus şi Quercus robur. Stratul arbustiv cu o înălţime medie
de 2,5 –3,5 m este compus din exemplare de Ligustrum vulgare, Prunus spinosa şi Rubus caesius. În
acest strat mai apar şi speciile Cornus sanguinea, Corylus avellana, Morus alba, Amorpha fruticosa,
Viburnum lantana, Crataegus monogyna şi Rosa canina. În stratul ierbos speciile dominante sunt:
Calamagrostis epigeios, Agrostis stolonifera, Poa nemoralis, Galium aparine, Lysimachia
nummularia, Dactylis glomerata, Angelica sylvestris.
Vegetaţia acvatică. În bazinul Crişului Alb, de-a lungul malurilor se dezvoltă o vegetaţie
palustră bistratificată: - un strat cu o înălţime medie de 2 metri unde predomină stuful (Phragmites
australis), papura (Typha latifolia), rogozul (Carex pseudocyperus); - un strat bazal cu o înălţime de
40 – 50 cm compus din specii higrofile şi hidrofile: Oenanthe aquatica, Lysimachia vulgaris,
Lycopus europaeus, Poa trivialis, Juncus effusus.
În raza localităţilor Valea Morii, Ţărmure şi Hălmagiu, apare mana de apă (Glyceria maxima)
sub forma unor pâlcuri şi în asociere cu alte 33 de specii cum ar fi: Phalaris arundinacea, Carex
pseudocyperus, Mentha aquatica. Această cenoză se dezvoltă în ape stagnante cu un conţinut bogat
de materii organice. Sectoarele cu pantă redusă, unde curentul este slab, se remarcă o vegetaţie cu
plante submerse: brădiş (Myriophyllum verticillatum), broscariţă (Potamogeton natans), paşă
(Potamogetum crispus). În unităţile lacustre (naturale şi antropice) apar elemente plutitoare de genul:
lintiţa (Lemna minor).
În cursul superior, există o serie de plante bine fixate de pietre şi bolovani, cum sunt muşchii
(Fontinalis) şi algele filamentoase, care formează bioderma vegetală. Cele mai multe specii ale
biodermei sunt specii reofile – adică adaptate la un curent puternic al apei. La adăpostul pietrelor şi a
stâncilor din apropierea malurilor există o multitudine de briofite şi alge albastre.
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2.3.2. Habitate Natura 2000
2.3.2.1. 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice
Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

40A0*

de habitat
3.

Denumire habitat

Tufărişuri subcontinentale peripanonice
[Subcontinental peri-Pannonic scrub]

4.

Palaearctic Habitats

31.8B121 Peri-Pannonic ground cherry scrub

(PalHab)

31.8B122 Peri-Pannonic dwarf almond scrub
31.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub
31.8B14 East Carpathian montane thickets
31.8B141 Dacian service tree thickets
31.8B142 Carpathian elm-leaved Spiraea thickets
31.8B322 Danubian lilac thickets
31.8B3222 Lilac manna ash thickets
31.8B325 Apuseni Syringa josikaea thickets
31.8B Balkano – Hellenic deciduous thickets.

5.

Habitatele din
România (HdR)

R3116

–

Tufărișuri

sud-est

carpatice

de

cununiță

(Spiraea

chamaedryfolia);
R3118 – Tufărișuri sud-est carpatice de taulă (Spiraea crenata);
R3121 – Tufărișuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) și salbă
moale (Evonymus europaeus);
R3123 – Tufărișuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Genista
radiata;
R3124 – Tufărișuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu
Asplenium ruta-muraria;
R3125 – Tufărișuri sud-est carpatice de Sorbus dacica;
R3126 – Tufărișuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus ornus);
R3127 – Tufărișuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) și
mojdrean (Fraxinus ornus);
R3130 – Tufărișuri ponto-panonice de vișinel (Cerasus fruticosa);
R3131 p.p. – Tufărișuri ponto-panonice de migdal pitic (Amygdalus nana);
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R4413 – Tufărișuri sud-est carpatice cu Syringa josikaea
(GAFTA & MOUNTFORD, 2008; DONIȚĂ et al., 2005, 2006)
6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
7.

Asociaţii vegetale

Prunetum fruticosae Dziubaltovski 1926 (syn.: Crataego-Prunetum

(AV)

fruticosae de Sóo 1951)
Prunetum tenellae Soó 1947 (syn.: Amygdaletum nanae Soó 1951).
Coronillo-Prunetum mahaleb Gallandat 1972 (syn. Cerasetum mahaleb
Oberdorfer and Th. Müller 1979)
Waldsteino-Spiraetum mediae Zólyomi 1936
Helleboro odori-Spiraetum mediae Borhidi et Morschhauser 1999
Syringo-Carpinion orientalis Jakucs 1959
Euonymo – Prunetum spinosae (Hueck 1931) Tx. 1952 em. Pass. et
Hoffim. 1968
Calamagrosteto – Spireetum ulmifoliae Resmeriţă, Csürös 1966
Spireetum crenatae Morariu et Ularu 1981
Syringo – Genistetum radiatae Maloş 1972
Asplenio – Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1959
Cariceto ( humilis – Sorbetum dacicae) Gergely 1962
Corno – Fraxinetum orni Pop et Hodişan 1964
Alno incanae-Syringetum josikaeae (Borza 1965) Raţiu et al. 1984.

8.

Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul.

9.

Descrierea generală a

Tufărişuri

tipului de habitat

submediteraneene din bazinul panonic şi regiunile învecinate, inclusiv

scunde

caducifoliate

cu

afinităţi

continentale

şi

periferia estică a Alpilor, periferia sudică a Carpaţilor nord-vestici,
Depresiunea Transilvaniei şi văile şi dealurile adiacente ale Carpaţilor
Orientali şi Meridionali şi ale munţilor Apuseni, periferia
sudică a bazinului panonic, platoul Moraviei, până la dealurile şi văile
din nordul Peninsulei Balcanice. Apar atât pe substraturi carbonatice
cât şi silicatice, formând o vegetaţie mozaicată compusă din pajişti
stepice (6210) şi elemente floristice de silvostepă sau specii de plante
din pajiştile rupicole panonice (6190), adesea de-a
lungul lizierelor de pădure.
(Gafta et al., 2008).
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10.

Specii caracteristice

Amygdalus nana (syn. Prunus tenella), Cerasus fruticosa, C.
mahaleb,Spiraea

media,

Rosa

spinosissima,

R.

gallica,

R.

pimpinellifolia, Amelanchier ovalis,Cornus mas, Crataegus monogyna,
Acer tataricum, Cotoneaster integerrimus, C. tomentosus, C. niger,
Allium sphaerocephalon, Anemone sylvestris, Asparagus officinalis,
Buglossoides purpurocaerulea, Geranium sanguineum, Peucedanum
carvifolia, Teucrium chamaedrys, Aster linosyris, Inula ensifolia, I.
hirta, Melica picta, Nepeta pannonica, Peucedanum cervaria, Phlomis
tuberosa, Jurinea mollis, Vinca herbacea, Verbascum austriacum,
Salvia austriaca, Stipa dasyphylla,Aconitum anthora, Chrysanthemum
corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria,Waldsteinia geoides, Syringa
vulgaris,

Euonymus

chamaedryfolia,

S.

verrucosus,
crenata,

Viburnum

Fraxinus

ornus,

lantana,Spiraea
Paliurus

spina-

christi,Jasminum fruticans, Syringa josikaea, Genista radiata, Sorbus
dacica, S. aria, S.cretica, Paeonia peregrina, Teucrium polium,
Asplenium ruta-muraria, Ceterach officinarum. (Gafta et al., 2008).
11.

12.

Arealul tipului de

Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Austria, Bulgaria, România,

habitat

(Serbia).

Distribuţia în Romania

Habitatul cuprinde tufărişuri continentale cu frunze căzătoare, cu
afinităţi submediteraneene, panonice şi nord-balcanice, atribuite unui
teritoriu foarte larg, din partea inferioară a Carpaţilor vestici,
Transilvania, văile sudice ale Subcarpaţilor sudici, podişurile şi
câmpiile de la Nord de Dunăre, inclusiv din Dobrogea şi până în
Moldova. Sunt incluse specii şi asociaţii foarte diferite (ca apartenenţă
la provinciile floristice), dar toate cu caracter termofil, de cele mai
multe ori xerofile, cu excepţia asociaţiei edificată de Syringa josikaea.
Din silvostepă până în etajul nemoral al gorunului, mai rar al
fagului, în Carpaţii Occidentali (Munţii Trascău, Munţii Vlădeasa,
Munţii Gilău), (sub-)Carpaţii Meridionali, Ţara Oaşului, Podişul
Mehedinţi, Defileul Dunării, Piemontul Olteţului, Podişul Transilvaniei
şi depresiunile intramontane (Ciuc, Covasna, Braşov), Podişurile
Moldovei, Podişul Dobrogei, Banat, Câmpia Aradului, Câmpia
Română.
Alte situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013):
Câmpia Ierului, Cheile Nerei-Beuşniţa, Cheile Turenilor, Dealul Cetăţii
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Lempeş-Mlaştina Hărman, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Dealul
Mocrei-Rovina-Ineu, Dealurile Clujului Est, Defileul Crişului RepedePădurea Craiului, Domogled-Valea Cernei, Fânaţele Pietroasa-Podeni,
Frumoasa, Insulele Stepice Şura Mică-Slimnic, Lacul Ştiucilor-SicPuini-Bonţida, Lunca Crișul Albului Inferior, Muntele Şes, Muntele
Tâmpa, Pajiştea Fegernic, Pajiştile Balda-Frata-Miheşu de Câmpie,
Pajiştile

lui

Suciu,

Pajiştile

Sărmăşel-Milaş-Urmeniş,

Platoul

Mehedinţi, Podişul Secaşelor, Porţile de Fier, Râul Tur, SighişoaraTârnava Mare, Suatu-Cojocna-Crairât, Zau de Câmpie.
13.

Suprafaţa tipului de 500 (ALP) + 12000 (CON) + 1100 (PAN) = 13600 ha
habitat

la

nivel

naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
15.

Fotografii

Prunus tenella Batsch – Dealul Mocrea (foto G.-G. ARSENE)

a)
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b)

c)
a, b, c, - Habitatul 40A0* pe Dealul Mocrea (foto G.-G. ARSENE)

Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

Nr.
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

40A0*

de habitat
3.

Distribuţia tipului de

Idem hartă distribuție

habitat
4.

5.

Distribuţia tipului de

Habtatul se găsește doar pe pantele sudice (sud-vestice), parțial pe locul

habitat

fostelor vii.

Statutul de prezenţă



marginal



natural

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă
[management]

7.

Suprafaţa tipului de

141,56 ha
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habitat
8.

Suprafaţa din arie

1,04%

pentru tipul de habitat
(raportată la suprafaţa
naţională)
9.

Perioada de colectare

Martie – Noiembrie 2014

a datelor din teren
10.

Alte informaţii privind  ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad, Editura
sursele de informaţii

Academiei Române, București.
 BÖLÖNI, J., MOLNÁR, Z., BIRÓ, M., HORVÁTH, F., 2008 –
Distribution of the (semi-)natural habitats În Hungary. II.
Woodlands and shrublands, Acta Botanica Hungarica, 50 (suppl.),
pp. 107-148
 BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 40A0* Tufărișuri subcontinentale
peripanonice, in: BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul
habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC
Exclus Prod S.R.L. & R.A. Monitorul Oficial, București, p. 37
 DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti
 DONIŢĂ, N., 2005 - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti
 MOLNÁR, Z., BIRÓ, M., BÖLÖNI, J., 2008 – Appendix – English
names of the Á-NÉR habitat types, Acta Botanica Hungarica, 50
(suppl.), 249-255
 PAUCĂ COMĂNESCU, M., NICULESCU, M., 2008 – Tufărișuri
temperate și submediteraneene, in: GAFTA, D., MOUNTFORD,
O. (coord.), 2008 - Manual de interpretare a habitatelor Natura
2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 30-31
 *** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature ENV
B.3, pp. 55-56
 http://forum.eionet.europa.eu/x_habitat- art17report/library/ data
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sheets/habitats/heath_and_scrub/heath_scrub/40a0-subcontinental

2.3.2.2. 91M0 Păduri balcano - panonice de cer şi gorun

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

91M0

de habitat
3.

Denumire habitat

Păduri balcano - panonice de cer şi gorun
[Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak forests]

4.

Palaearctic Habitats

41.76 - Balkano - Anatolian thermophilous oak forests

(PalHab)
5.

Habitatele din

R4132 - Păduri panonic-balcanice de gorun (Quercus petraea) și cer (Q.

România (HdR)

cerris) (fag) (Fagus sylvatica) cu Melittis melissophyllum;
R4133 - Păduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu Helleborus
odorus;
R4134 - Păduri vest-pontice de gorun (Quercus petraea) cu Mercurialis
ovate;
R4136 - Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei
argintiu (Tilia tomentosa) și cărpiniță (Carpinus orientalis) cu
Nectaroscordum siculum;
R4137 - Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea) și tei cu
frunză mare (Tilia platyphyllos) cu Galanthus plicatus;
R4140 - Păduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q.
cerris) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria;
R4142 - Păduri balcanice mixte de gorun (Quercus petraea) și alun
turcesc (Corylus colurna) cu Paeonia dahurica;
R4149 - Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu
Pulmonaria mollis;
R4150 - Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Festuca
heterophylla;
R4151 - Păduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu
Lithospermum purpurocoeruleum;
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R4152 - Păduri dacice de cer (Quercus cerris) și carpen (Carpinus
betulus) cu Digitalis grandiflora;
R4153 - Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) și gârniță
(Q. frainetto) cu Crocus flavus;
R4154 - Păduri danubian-balcanice de gârniță (Quercus frainetto) cu
Festuca heterophylla;
R4155 - Păduri danubian-balcanice de gârniță (Quercus frainetto) și cer
(Q. cerris) cu Carex praecox
6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
7.

Asociaţii vegetale

Quercetum petraeae-cerris Soó (1957) 1969 (inclusiv subas. Tilietosum

(AV)

tomentosae Pop et Cristea 2000);
Aremonio-Quercetum petraeae Hoborka 1980;
Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957;
Quercetum cerris Georgescu 1941;
Quercetum frainetto-cerris (Georgescu 1945) Rudski 1949;
Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 (Boşcaiu et al. 1969);
Quercetum frainetto Păun 1964;
Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1970;
Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 1970;
Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1968;
Orno-Quercetum

praemoesicum

Roman

1974

(inclusiv

subas.

coryletosum colurnae).
8.

Tipuri de pădure (TP) 7111 - Ceret normal de dealuri
7112 - Ceret de dealuri de productivitate mijlocie
7113 - Ceret de dealuri de productivitate inferioară
7121 - Ceret normal de câmpie
7122 - Ceret de depresiune
7123 - Ceret de câmpie de producticitate mijlocie
7124 - Ceret de câmpie de producticitate inferioară
7125 - Ceret de câmpie (platou)
7131 - Ceret de silvostepă pe cernoziom degradat cu substrat de loess
7211 - Gârnițet de platou de productivitate superioară
7212 - Gârnițet cu Glechoma hirsuta de productivitate superioară
7213 - Gârnițet de câmpie de productivitate mijlocie
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7214 - Gârnițet de câmpie (platou)
7215 - Gârnițet de câmpie de productivitate inferioară
7216 - Gârnițet de platou
7221 - Gârnițet de versant de productivitate superioară
7222 - Gârnițet de versant de productivitate mijlocie
7226 - Gârnițet de platou de productivitate mijlocie
7311 - Cereto-gârnițet de dealuri
7312 - Cereto-gârnițet de dealuri
7313 - Cereto-gârnițet de dealuri
7321 - Cereto-gârnițet de câmpie
7322 - Cereto-gârnițet de câmpie
7323 - Cereto-gârnițet de câmpie
7414 - Goruneto-ceret de productvitate mijlocie
7431 - Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer și gârniță
7432 - Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer și gârniță
7511 - Șleao-ceret de deal cu gorun
7512 - Șleao-ceret de deal cu elemente termofile
7513 - Șleao-ceret de deal cu stejar pedunculat
7521 - Ceret-șleau normal
7522 - Șleao-ceret de câmpie
7524 - Cereto-șleau cu gorun de productivitate mijlocie
7531 - Cereto-șleau de silvostepă dobrogeană
(descrieri din DONIȚĂ et al., 1990)
9.

Descrierea generală a

Păduri subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris, Q. petraea

tipului de habitat

sau Q. frainetto şi alte specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q.
pedunculiflora sau Q. virgiliana, din Câmpia Panonică, dealurile şi
câmpiile din vestul şi sudul României, zonele deluroase din nordul
Balcanilor şi din etajul supra-mediteranean al nord-estului Greciei
continentale, din Anatolia supra-mediteraneană şi munţii de mică
înălţime cu Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini
cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi dezvoltate
pe substrate diferite: calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc.,
pe soluri brune, slab acide, de obicei profunde. (Gafta et al., 2008).

10.

Specii caracteristice

Specii de plante tipice acestui habitat sunt: Quercus petraea, Q.
dalechampii, Q. polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum,
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Ligustrum vulgare, Evonymus europaeus, Festuca heterophylla, Carex
montana, Poa nemoralis, Potentilla alba, Potentilla micrantha,
Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora,
Vicia cassubica, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans,
Achillea

nobilis,

Silene

nutans,

Silene

viridiflora,

Hieracium

racemosum, H. sabaudum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Veratrum
nigrum, Peucedanum oreoselinum şi altele.
11.

12.

Arealul tipului de

Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovacia, România, în bioregiunile

habitat

CON, MED, ALP, PAN și BKS.

Distribuţia în Romania Banat, Crişana şi Dobrogea, sporadic în Muntenia, Oltenia: Câmpia
Oraviţei, Podişul Lipovei, Defileul Crișul Albului, Câmpia Crişurilor,
Câmpia Careiului, Câmpia Ierului (jud. Satu Mare), Râul Tur (jud. Satu
Mare), Podişul Someşean, Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului,
Podişul Mehedinţi, Dealurile Cerânganilor-Strehaia (jud. Mehedinţi),
Munţii Almăj, Munţii Locvei, Munţii Dognecei - Bocşa Română,
Masivul forestier din Dobrogea sud-vestică, Podişul Babadag, Podişul
Nord-Dobrogean, Canaralele Dunării (jud. Constanţa), Dumbrăveni,
Valea Urluia, Lacul Vederoasa (jud. Constanţa), Munţii Măcinului,
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac (jud. Constanţa), Pădurea
Eseschioi - Lacul Bugeac (jud. Constanţa), Pădurea Hagieni - Cotul
Văii, Munţii Plopişului, Hunedoara, Dealurile Clujului, Munţii Aninei,
Drocea - Munţii Zarand, Peşteana - Jiu, Sloboda - Aiud, Munţii
Metaliferi, Câmpia Găvanu - Burdea, Câmpia Boian, Câmpia Romanaţi,
Podişul Bălăciţei, Pădurile Pustnicu şi Brăneşti (Ilfov), Pădurea
Bolintin (Ilfov), Pădurea Comana (jud. Giurgiu), Pădurea Troianu (jud.
Teleorman), Pădurea Saru (jud. Olt), Pădurea Topana (jud. Olt), Poiana
Bujorului din pădurea Pleniţa (jud. Dolj), Coridorul Jiului, Nordul
Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Dealurile Jilţului - Negomir
(jud. Gorj), Cheile Nerei - Beuşniţa, Cazanele Dunării, Porţile de Fier,
Munţii Ţarcu, Godeanu, Cernei, Dubova, Cheile Minişului, Pogăneşti Suceveni (jud. Galaţi), Pădurea din bazinul Chinejii (jud. Galaţi).
Alte situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013, p. 60):
Canaralele Dunării, Comana, Coridorul Jiului, Dealul Mocrei-RovinaIneu, Dealurile Drăgăşaniului, Defileul Crişului Alb, Defileul Crişului
Repede-Pădurea

Craiului,

Defileul

Crișul

Albului,

Drocea,
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Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa, Jiana, Lacul şi Pădurea
Cernica, Lozna, Muntele Şes, Munţii Măcinului, Munţii Metaliferi,
Munţii Ţarcu, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest,
Pădurea Bolintin, Pădurea Dumbrava, Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac,
Pădurea Hagieni-Cotul Văii, Pădurea Neudorfului, Pădurea Paniova,
Pădurea Sarului, Pădurea Stârmina, Pădurea şi Lacul Stolnici, Pădurea
şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, Pădurea Topana, Pădurea Troianu,
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti, Platforma Cotmeana, Podişul
Nord Dobrogean, Porţile de Fier, Prigoria-Bengeşti, Râul Tur, Râul
Vedea, Silvostepa Olteniei, Vânju Mare, Zarandul de Est.
13.

Suprafaţa tipului de

520000 (CON) + 7000 (STE) = 527.000 ha

habitat la nivel
naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
15.

Fotografii

Cer (Quercus cerris) la sfârșitul înfloririri, lângă Balta Rovina (foto G.G. ARSENE)

Campanula persicifolia – specie caracteristică habitatului 91M0
(la E de Dealul Mocrea) (foto G.-G. ARSENE)
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Puieți de cer (regenerare naturală) (foto G.-G. ARSENE).

Plimbări autumnale cu bicicleta în pădure (est de viile Ineu)
(foto G.-G. ARSENE).

Scoaterea (ilegală a) lemnului mort din pădure – o practică comună a
locuitorilor Ineului (foto G.-G. ARSENE).

Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

Nr.
1.

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului

Descriere
EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
2.

Codul unic al tipului

91M0

de habitat
3.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției habitatului

habitat
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4.

Distribuţia tipului de

Acest tip de pădure ocupă cea mai mare suprafață în sit fiind întălnite

habitat

pe Măgura Mocrea, în jurul Bălții Rovina în trupul de pădure din nord
– est de Viile Ineu și pe suprafețe mai mici în trupuri izolate.

5.

Statutul de prezenţă



larg răspândit



natural

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă
[management]

7.

Suprafaţa tipului de

972,35 ha

habitat
8.

Suprafaţa din arie

0,18%

pentru tipul de
habitat (raportată la
suprafaţa naţională)
9.

Perioada de colectare

Aprilie – Noiembrie 2014

a datelor din teren
10.

Alte informaţii



Editura Academiei Române, București.

privind sursele de
informaţii

ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad,



BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 91M0 Păduri balcano-panonice de cer
și gorun, in: BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul
habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC
Exclus Prod S.R.L. & R.A. Monitorul Oficial, București, p. 60



DONIȚĂ, N., CHIRIȚĂ, C., STĂNESCU, V. (coords.), 1990 –
Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Ministerul Apelor,
Pădurilor și Mediului Înconjurător, Institutul de Cercetări și
Amenajări Silvice, Centrul de Material Didactic și Propagandă
Agricolă, Redacția de Propagandă Tehnică Agricolă, București.



DONIŢĂ, N., PAUCĂ COMĂNESCU, M., POPESCU, A.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2005- Habitatele din România,
Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, pp. 207-209, 210-212, 214 -216,
221-228



DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti, pp. 51-55
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GAFTA, D., NICULESCU, M., OPREA, A., SÎRBU, I.,
COLDEA, G., ALEXIU, V., 2008 – Păduri temperate europene,
in: GAFTA, D., MOUNTFORD, O. (coord.), 2008 - Manual de
interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 74-75



ROMAN, N., 1974 – Flora și vegetația din sudul Podișului
Mehedinți, Ed. Academiei Republicii Socialiste România,
București



SANDA, V., ÖLLERER, K., BURESCU, P., 2008 – Fitocenozele
din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, Ed.
Ars Docendi – Universitatea din București, București



*** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature
ENV B.3, pp. 119-120

2.3.2.3. 6240* Pajişti stepice subpanonice

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

6240*

de habitat
3.

Denumire habitat

Pajişti stepice subpanonice
[Sub-pannonic steppic grasslands]

4.

Palaearctic Habitats

34.315 Sub-Pannonic steppic grasslands

(PalHab)
5.

Habitatele din

R3414 - Pajiști ponto-panonice de Festuca valesiaca;

România (HdR)

R3415 - Pajiști ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum și Festuca
valesiaca;
R3501 - Pajiști balcanice de Chrysopogon gryllus și Danthonia alpina.

6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
7.

Asociaţii vegetale

Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941, Pulsatillo-

(AV)

Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1963; Botriochloëtum
ischaemi (Krist. 1937) Pop 1977;
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Agrostio-Festucetum valesiacae Borisavljevič et al. 1955;
Thymo pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1992;
Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972; Campanulo
lingulatae-Brometum riparii (Roman 1974) Sanda et Popescu 1999;
Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961;
Festuco rupicolae-Caricetum humilisSoó (1930) 1947;
Festucetum valesiaco-rupicolae Csűrös et Kovács 1962;
Koelerietum macranthae (Răvăruţ et al. 1976) Popescu et Sanda 1988;
Salvio nutantis-Paeonietum tenuifoliae Mititelu 1990.
(Gafta et al., 2008).
8.

Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul

9.

Descrierea generală a

Pajişti de stepă, dominate de graminee cespitoase, camefite şi alte

tipului de habitat

plante perene, ale alianţei Festucion valesiacae şi altor cenotaxoni
afini. Aceste comunităţi xeroterme sunt dezvoltate pe pante sudice, cu
soluri având profil A-C, pe substrat stâncos şi straturi edimentare
argilo-nisipoase îmbogăţite cu pietriş. Aceste pajişti au origine parţial
naturală, parţial antropogenică. (Gafta et al., 2008).

10.

Specii caracteristice

Festuca valesiaca, Allium flavum, Gagea pusilla, Hesperis tristis, Iris
pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Medicago
minima, Helianthemum canum, Poa badensis, Scorzonera austriaca,
Potentilla

arenaria,Seseli

hippomarathrum,

Alyssum

alyssoides,

Artemisia austriaca, Chrysopogon gryllus, Astragalus austriacus, A.
excapus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Daphne
cneorum, Iris humilis subsp. arenaria, Carex humilis, Festuca rupicola,
Stipa capillata, S. joannis, Botriochloa ischaemum. (Gafta et al., 2008).
11.

Arealul tipului de

Ungaria, România, Austria, Italia, Germania, Slovacia, Cehia, (Serbia)

habitat
12.

Distribuţia în Romania OPREA & SÂRBU (2008): Cheile Turzii, Fânatele Clujului-Copârsaie,
Fânatele de pe Dealul Corhan-Sabed, situl “Sighisoara-Târnava Mare”,
situl “Valea Florilor, Caian”, situl “Lacul Stiucilor, Sic, Puini, Valea
Legiilor”.
Situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013):
Cheile Turzii, Coasta Lunii, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Dealurile
Clujului Est, Fânaţele de pe Dealul Corhan-Săbed, Fânaţele PietroasaPodeni, Insulele Stepice Şura Mică-Slimnic, Lacul Ştiucilor-Sic-Puini45

Bonţida, Muntele Şes, Pajiştile Balda-Frata-Miheşu de Câmpie,
Pajiştile

lui

Suciu,

Pajiştile

Sărmăşel-Milaş-Urmeniş,

Podişul

Secaşelor, Râpa Lechinţa, Sighişoara-Târnava Mare, Strei-Haţeg,
Suatu-Cojocna-Crairât, Zau de Câmpie.
13.

Suprafaţa tipului de

280.000 (CON) ha

habitat la nivel
naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
15.

Fotografii

Sadina (Chrysopogon gryllusi (L.) Trin.) – specie caracteristică
habitatului 6240*, pe Dealul Mocrea.

Pajiște de tip 6420* pe Dealul Mocrea, aspect autumnal (foto G.-G.
ARSENE)
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Melica ciliata, specie caracteristică habitatului 6240*, pe Dealul
Mocrea (foto G.-G. ARSENE)

Xeranthemum annuum L., specie frecventă în habitat, la S de satul
Mocrea (foto G.-G. ARSENE)

Pe Dealul Mocrea, habitatul 6240* este intercalat în patch-uri ale
habitatului 40A0* (foto G.-G. ARSENE).
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Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

Nr.
1.

Informaţie/Atribut

Descriere
EC - tip de habitat de importanţă comunitară

Clasificarea tipului
de habitat

2.

Codul unic al tipului

6240*

de habitat
3.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției habitatului

habitat
4.

Distribuţia tipului de

Pajiștile din acest tip se întâlnesc pe versantul sudic al Măgurii

habitat

Mocrea, ca porțiuni în cadrul habitatului 40A0*, în pajiștea de la sud
de satul Mocrea și un trup mai redus la sud de satul Bocsig. Deși în sit
sunt cuprinse mari suprafețe de pajiște, în sudul localităților Bocsig –
Mânerău și la sud vest de Buteni, marea lor parte este puternic
degradată prin suprapășunat și înmlăștinire astfel că nu pot fi
încadrate actualmente în tipul 6240.

5.

Statutul de prezenţă



larg răspândit



natural

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă
[management]

7.

Suprafaţa tipului de

108,27 ha

habitat
8.

Suprafaţa din arie

0,039%

pentru tipul de
habitat (raportată la
suprafaţa naţională)
9.

Martie – Noiembrie 2014

Perioada de colectare
a datelor din teren

10.

Alte informaţii



Academiei Române, București.

privind sursele de
informaţii

ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad, Editura



BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 6240* • Pajişti stepice subpanonice, in:
BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor, speciilor
și siturilor Natura 2000 în România, SC Exclus Prod S.R.L. &
R.A. Monitorul Oficial, București, p. 42.



COLDEA, G. (éd.), OPREA, A., SÂRBU, I., SÎRBU, C.,
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ȘTEFAN, N., 2012 – Les associations végétales de Roumanie;
Tome 2: Les associations anthropogènes, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca


DONIŢĂ, N., PAUCĂ COMĂNESCU, M., POPESCU, A.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2005- Habitatele din România,
Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti



DEVILLERS, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J.,VANDER
LINDEN C., 2001 - PHYSIS Palaearctic Habitat Classification,
Updated to 10 December 2001, Institut Royal des Sciences
Naturelles, Bruxelles. Compléments à la table : SPN-MNHN /
INPN, février 2010.



DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti,



OPREA, A., SÂRBU, I., 2008 - Habitat Fact Sheets Implementation of Natura 2000 Network În Romania – EU Phare
EuropeAid/12/12160/D/SV/RO.



OPREA, A., SÂRBU, I., DRĂGULESCU, C., COLDEA, G.,
GAFTA, D., 2008 – Pajiști naturale, in: GAFTA, D.,
MOUNTFORD, O. (coord.), 2008 - Manual de interpretare a
habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
pp. 43-44.



SANDA, V. ÖLLERER, K., BURESCU, P., 2008 – Fitocenozele
din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, Ed.
Ars Docendi – Universitatea din București



SCHNEIDER, E., 2013 - Steppen und Trockenrasen im Hochland
von Siebenbürgen (Rumänien) und ihre Bedeutung für das Natura
2000-Netzwerk, În BAUMBACH, H., PFÜTZENREUTER, S.
(Red.), 2013 - Steppenlebensräume Europas – Gefährdung,
Erhaltungsmassnahmen
Ministerium

für

und Schutz,

Landwirtschaft,

Hrsg.
Forsten,

vom Thüringer
Umwelt

und

Naturschutz (TMLFUN), Erfurt, pp. 177-189


*** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
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(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature ENV
B.3, p. 68

2.3.2.4. 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

91Y0

de habitat
3.

Denumire habitat

Păduri dacice de stejar şi carpen
[Dacian oak-hornbeam forests]

4.

Palaearctic Habitats

41.2C - Southeastern European oak-hornbeam forests

(PalHab)
5.

Habitatele din

R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag ( Fagus

România (HdR)

sylvatica) şi carpen(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii
R4125 - Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea) şi fag
(Fagus sylvatica) cu Tilia cordata
R4126 - Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis
R4128 - Păduri getice – dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria
bulbifera
R4135 - Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei
argintiu (Tilia tomentosa) şi carpen(Carpinus betulus) cu Carpesium
cernuum
R4143 - Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu
Melampyrum bihariense
R4144 - Păduri dacice de stejar pendunculat (Quercus robur) cu
Molinia coerulea
R4145 - Păduri panonice de câmpii inundabile de stejar pendunculat
(Quercus robur) cu Carex brizoides
R4147 - Păduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur)
şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima

6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
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7.

Asociaţii vegetale

Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) Täuber 1992;

(AV)

Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975;
Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em. Coldea
1975;
Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 1977;
Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988;
Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976;
Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978.

8.

Tipuri de pădure (TP) 5322 – Șleau de deal cu gorun de productivitate superioară
5324 - Șleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie
5511 – Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate superioară
5512 - Șleau de deal cu gorun și stejar pedunculat de productivitate
superioară
5513 - Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate mijlocie
5514 - Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate inferioară
6212 – Șleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate superioară
5111 – Gorunet normal cu floră de mull
5112 – Gorunet de câmpie înaltă
5113 – Gorunet cu floră de mull
5114 – Gorunet de productivitate superioară pe soluri pseudogleizate
5331 – Șleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie
6151 – Stejăret de dealuri pe locoviște de productivitate mijlocie
6152 - Stejăret de dealuri pe locoviște de productivitate inferioară
6153 - Stejăret cu Rhamus frangula de productivitate mijlocie
6154 - Stejăret cu Agrotis alba de productivitate inferioară
6155 – Stejăret de rovină
6111 – Stejăret de câmpie înaltă
6221 – Ștejăreto-șleau normal de câmpie
6222 – Șleau normal de câmpie
6223 - Ștejăreto-șleau normal de câmpie cu productivitate mijlocie
6225 – Șleau normal de câmpie
6311 – Șleau de luncă din regiunea deluroasă
6313 – Șleau de luncă din regiunea deluroasă
6321 – Ștejăreto-șleau de luncă
6322 – Șleau normal de luncă din regiunea de câmpie
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6324 – Stejăreto-șleau de luncă de productivitate mijlocie
6325 – Șleau de luncă din regiunea de câmpie de productivitate
mijlocie
5311 – Goruneto-șleau cu fag de productivitate superioară
5313 - Goruneto-șleau cu fag de productivitate mijlocie
5316 - Goruneto-șleau cu fag de productivitate inferioară
5321 – Goruneto-șleau de productivitate superioară
5323 – Goruneto-șleau de productivitate mijlocie
9.

Descrierea generală a

Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii

tipului de habitat

şi piemonturile Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din
vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea izolate, de stejar şi carpen
din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona de silvostepă estpanonică şi vest-pontică şi din dealurile pre-pontice din sud-estul
Europei. Acestea se caracterizează printr-un amestec de specii
submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice
(euxinice). (Gafta et al., 2008).

10.

Specii caracteristice

Specii caracteristice acestor păduri sunt Carpinus betulus, Quercus
robur, Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus cerris,
Quercus frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus pyraster, Pyrus malus, Acer
stevenii, Lonicera caprifolium, Cotinus coggygria, Stellaria holostea,
Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria bulbifera,
Galium schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus,
Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris foetida,
Helleborus odorus.

11.

Arealul tipului de

România, Ucraina.

habitat
12.

Distribuţia în Romania Parcul Natural Apuseni, Dealurile Clujului, Pădurea Făget (Jud. Cluj),
Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor (jud. Cluj), Cuşma (BistriţaNăsăud),

Pădurea

Slobodă

(Aiud),

Munţii

Plopişului,

Cheile

Crăciuneşti (jud. Hunedoara), Valea Someşului Rece, Băile Felix
(Oradea), Dealul Şoimuş (Oradea), Bazinul Văii Turului (Satu Mare),
Racâş-Hida (jud. Sălaj), Băgău (jud. Alba), Strei-Haţeg, SighişoaraTârnava Mare, Cheile Nerei-Beuşniţa, Porţile de Fier, Semenic-Cheile
Caraşului, Munţii Baraolt, Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman
(jud. Braşov), Dealul Cetăţii Deva, Măgurile Băiţei (jud. Hunedoara),
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Pădurea Bejan (jud. Hunedoara), Drocea, Podişul Babadag, Munţii
Măcinului, Podişul Nord-Dobrogean, Cernica, Dragomireasa (jud.
Ilfov), Pădurea Bolintin, Pădurea Frumuşica şi Pădurea Gheorghiţoaia
(jud. Iaşi), Bazinul Inferior al Prahovei, Câmpia Munteniei, Balş,
Pădurea Comana, Pădurea Măgura (jud. Giurgiu), Coridorul Jiului,
Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Pădurea ReşcaHotărani (jud. Olt), Podişul Sucevei, Dealurile Dorohoiului, Platoul
Central Modovenesc, Bazinul Bahluiului, Masivul forestier BârnovaRepedea, Pădurea Buciumeni (jud. Galaţi), Pădurea Pogăneşti (jud.
Galaţi), Pădurea Tălăşmani (jud. Galaţi), Adjud, Dealul Perchiu (jud.
Bacău), Bazinul Tazlăului (jud. Bacău), Roman, Pădurea Ciornohal
(jud. Botoşani), Corbasca (jud. Bacău), Pădurea Lungani (jud. Iaşi),
Bazinul Jijiei, Pădurea Hârboanca-Brăhăşoaia (jud. Vaslui), ReghiuScruntar (jud. Vrancea), Pădurea Mârzeşti (jud.Iaşi), Bazinul Chinejii
(jud.

Galaţi),

Pădurea

Zărneşti-Jorăşti

(jud.

Galaţi),

Măgura

Odobeştilor.
Alte situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013, P. 55):
Apuseni, Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, BârsăuȘomcuta, Cheile Doftanei, Ciomad-Balvanyos, Coridorul Jiului,
Coridorul Rusca Montană-Ţarcu-Retezat, Cozia, Dealul Cetăţii Deva,
Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, Dealul Mare-Hârlău, Defileul
Crişului Alb, Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului, Defileul
Jiului, Drocea, Făgetul Clujului-Valea Morii, Hârtibaciu Sud-Est,
Hârtibaciu Sud-Vest, Lozna, Măgura Târgu Ocna, Mociar, Muntele
Şes, Munţii Bihor, Munţii Făgăraş, Munţii Goşman, Munţii Metaliferi,
Muscelele Argeşului, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest,
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău, Pădurea Bogăţii, Pădurea
Buciumeni-Homocea, Pădurea Dălhăuţi, Pădurea de la Alparea,
Pădurea de stejar pufos de la Petiş, Pădurea Floreanu-FrumuşicaCiurea, Pădurea Glodeni, Pădurea Goronişte, Pădurile din Sudul
Piemontului Cândeşti, Podişul Secaşelor, Porţile de Fier, Pricop-HutaCerteze, Prigoria-Bengeşti, Sighişoara-Târnava Mare, Strei-Haţeg,
Trascău, Valea Ierii, Zarandul de Est.
13.

Suprafaţa tipului de

500.000 (CON) + 60.000 (STE) = 560.000 ha

habitat la nivel
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naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
15.

Fotografii

Habitatul 91Y0 ocupă în sit cu precădere stațiunile mai umede și mai
reci (foto G.-G. ARSENE).

Porțiunile de pădure de pe versantul nordic al Dealului Mocrea se află
sub un puternic impact antropic, ce a condus pe unele suprafețe, la
transformarea în teișe (foto G.-G. ARSENE).

Parcelă defrișată la baza Dealului Mocrea (G.-G. ARSENE).
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Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Nr.

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului

Descriere
EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
2.

Codul unic al

91Y0

tipului de habitat
3.

Distribuţia tipului

Harta distribuției habitatului

de habitat
4.

5.

Distribuţia tipului

Habitatul ocupă pantele nordice ale Măgurii Mocrea, valea Pârâului

de habitat

Potoc și o suprafață mică în apropierea localității Buteni.

Statutul de prezenţă



larg răspândit



natural

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă
[management]

7.

Suprafaţa tipului de

151,62 ha

habitat
8.

Suprafaţa din arie

0,027 %

pentru tipul de
habitat (raportată la
suprafaţa naţională)
9.

Perioada de

Aprilie – Noiembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii



Academiei Române, București.

privind sursele de
informaţii

ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad, Editura



BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen,
in: BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor,
speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC Exclus Prod
S.R.L. & R.A. Monitorul Oficial, București, p. 62



DONIȚĂ, N., CHIRIȚĂ, C., STĂNESCU, V. (coords.), 1990 –
Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Ministerul Apelor,
Pădurilor și Mediului Înconjurător, Institutul de Cercetări și
Amenajări Silvice, Centrul de Material Didactic și Propagandă
Agricolă, Redacția de Propagandă Tehnică Agricolă, București.



DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
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MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti, pp. 50, 53, 54


GAFTA, D., NICULESCU, M., OPREA, A., SÎRBU, I., COLDEA,
G., ALEXIU, V., 2008 – Păduri temperate europene, in: GAFTA,
D., MOUNTFORD, O. (coord.), 2008 - Manual de interpretare a
habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
p. 77



IVAN, D., DONIȚĂ, N., COLDEA, G., SANDA, V., POPESCU,
A., CHIFU, T., BOȘCAIU, N., MITITELU, D., PAUCĂCOMĂNESCU, M., 1993 – Végétation potentielle de la Roumanie,
Braun-Blanquetia, Camerino



LAZĂR, G., STĂNCIOIU, P.T., TUDORAN, G.N., ȘOFLETEA,
N., CANDREA BOZGA, Ș.B., PREDOIU, G., DONIȚĂ, N.,
INDREICA, A., MAZĂRE, G., 2007 – Amenințări potențiale
(Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE
05 NAT/RO/000176: “Habitate prioritare alpine, subalpine și
forestiere din România“), Ed. Universității “Transilvania” din
Brașov, pp. 93-112



*** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature ENV
B.3, p. 124

2.3.2.5. 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

91E0*

de habitat

3.

Denumire habitat

Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
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[Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)].
4.

Palaearctic Habitats

44.3 - Middle European stream ash-alder woods

(PalHab)

44.2 - Boreo-alpine riparian galleries
44.13 - Middle European white willow forests

5.

Habitatele din

R4401 – Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia

România (HdR)

speciosa;
R4402 - Păduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus
glutinosa) cu Stellaria nemorum;
R4405 - Păduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus
caesius;
R4407 - Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius;
R4408 - Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus
exaltatus.

6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
7.

Asociaţii vegetale

Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991;

(AV)

Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957;
Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953;
Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936;
Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953;
Salicetum fragilis Passarge 1957;
Salicetum albae Issler 1924.
(Gafta et al., 2008).

8.

Tipuri de pădure (TP) 1171 – Molidiș cu anin alb
9811 – Aniniș cu Oxalis acetosella
9821 – Anin alb pe aluviuni nisipoase și prundișuri
9831 – Aniniș de anin alb pe sol inmlăștinat
9712 – Aniniș pe soluri gleizate de productivitate mijlocie
9714 – Aniniș negru pe soluri aluviale în lunci înalte
9721 – Zăvoi de anin negru
9722 – Anin negru pur de productivitate superioară din regiunea de
dealuri
9723 – Zăvoi de anin negru
9911 – Amestec de anin negru și anin alb din regiunea deluroasă
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9.

Descrierea generală a Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor
tipului de habitat

de apă din zona de câmpie şi etajul colinar ai Europei temperate şi
boreale (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale
râurilor montane şi submontane din Alpi şi Apeninii de nord (44.2:
Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de
Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor medioeuropene, în etajul submontan, colinar şi zona de câmpie (44.13:
Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în
depozite aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului (sau
pârâului) cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate în
perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul ierbos include
întotdeauna numeroase specii de talie mare (Filipendula ulmaria,
Angelica sylvestris,Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp.,
Cirsium oleraceum) şi poate conţine diverse geofite vernale, precum
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis
solida.
Acest habitat include mai multe subtipuri: păduri de frasin şi anin ale
izvoarelor şi râurilor aferente (44.31 – Carici remotae-Fraxinetum);
păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere rapidă (44.32 - StellarioAlnetum glutinosae); păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere
lentă (44.33 - Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum); galerii montane
de anin alb (44.21 - Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 1958);
galerii submontane de anin alb (44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum
incanae Moor 1958); păduri-galerii de salcie albă (44.13 Salicion
albae).
(Gafta et al., 2008).

10.

Specii caracteristice

stratul arborescent - Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus
excelsior;Populus nigra, Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra;
stratul ierbos – Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis,
Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica,
Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula
ulmaria,

Geranium

europaeus,Lysimachia

sylvaticum,
nemorum,

Geum
Rumex

rivale,

sanguineus,

Lycopus
Stellaria

nemorum, Urtica dioica.
(Gafta et al., 2008).
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11.

12.

Arealul tipului de

LN+ATN+ATC+BOR+NEM+CON+ALS+LUS (BUNCE et al., 2012)

habitat

Habitat confirmat în majoritatea statelor UE.

Distribuţia în

Habitat prezent în lungul reţelei hidrografice din toată ţara, de la câmpie

Romania

până în etajul montan, ocupând partea inundabilă a văilor, râurilor şi
pâraielor, pe terenuri cu exces de umiditate, care asigură condiţii bune
de dezvoltare a speciilor higrofile sau hidrofile
Alte situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013, p. 57):
Aninişurile de pe Tărlung, Apuseni, Bazinul Ciucului de Jos, Bistriţa
Aurie, Bucegi, Buzăul Superior, Călimani-Gurghiu, Ceahlău, Cheile
Bicazului-Hăşmaş, Cheile Doftanei, Cheile Lăpuşului, Cheile Turzii,
Cheile Vârghişului, Ciucaş, Codru Moma, Comana, Corabia-Turnu
Măgurele, Coridorul Jiului, Cozia, Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu,
Cuşma, Dealul Mare-Hârlău, Defileul Crişului Alb, Defileul Jiului,
Domogled-Valea Cernei, Drocea, Frumoasa, Găina-Lucina, Grădiştea
Muncelului-Ciclovina, Herculian, Lunca Mijlocie a Argeşului, Lunca
Râului Doamnei, Lunca Siretului Inferior, Măgura Târgu Ocna,
Mestecănişul de la Reci, Muntele Şes, Muntii Ciucului, Munţii Făgăraş,
Munţii Goşman, Munţii Metaliferi, Munţii Rodnei, Munţii Ţarcu,
Muscelele Argeşului, Nemira-Lapoş, Nordul Gorjului de Est, Nordul
Gorjului de Vest, Obcinele Bucovinei, Oituz-Ojdula, Pădurea Bogăţii,
Pădurea Pătrăuţi, Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, Pădurile
din Sudul Piemontului Cândeşti, Penteleu, Piatra Craiului, Piatra Mare,
Platforma Cotmeana, Podişul Secaşelor, Porţile de Fier, PrigoriaBengeşti, Rarău-Giumalău, Râul Suceava, Râul Târgului-ArgeşelRâuşor, Râul Târnava Mică, Râul Tur, Rusca Montană, Scroviştea,
Semenic-Cheile

Caraşului,

Sighişoara-Târnava

Mare,

Silvostepa

Olteniei, Siriu, Someşul Rece, Soveja, Tinovul Apa Lina-Honcsok,
Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana, Tisa Superioară, Valea Iadei, Valea Ierii,
Valea Vâlsanului, Văile Brătiei şi Brătioarei, Vânători-Neamţ, Zarandul
de Est.
13.

Suprafaţa tipului de

12.000 ha (CON) + 660 ha (ALP) = 12.660 ha

habitat la nivel
naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
59

15.

Fotografii

Aspect al Crișului Alb (în prim-plan, Amorpha fruticosa) (foto G.-G.
ARSENE)

Aspect al habitatului 91E0* pe Crișul Alb (foto G.-G. ARSENE).

Între terenurile agricole și pădurea ripariană, adesea nu se interpune nici
o bandă de protecție, apropiere de Sebiș (foto G.-G. ARSENE)

Exploatările de nisip și pietriș au impact indirect asupra habitatelor
ripariene (apropiere de Sebiș, foto G.-G. ARSENE).
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Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

Nr.
1.

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului

Descriere
EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
2.

Codul unic al tipului

91E0*

de habitat
3.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției habitatului

habitat
4.

Distribuţia tipului de

Benzi discontinue pe ambele maluri, pe tot parcursul Crișului Alb

habitat
5.

Statutul de prezenţă



larg răspândit



natural

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă
[management]

7.

Suprafaţa tipului de

125-130 ha (127,5 ha)

habitat
8.

Suprafaţa din arie

1,007 %

pentru tipul de
habitat (raportată la
suprafaţa naţională)
9.

Perioada de colectare

Martie – Noiembrie 2014

a datelor din teren
10.

Alte informaţii



ARDELEAN A., 1989 – Caracterizarea generală a vegetației

privind sursele de

actuale din Valea Crișului Alb, Contribuții botanice, Cluj-

informaţii

Napoca, pp. 55-61.


ARDELEAN A., 1999 - Flora și vegetația din valea Crișului Alb
– de la izvoare până la vărsare, Editura Vasile Goldiș University
Press, Arad.



ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad,
Editura Academiei Române, București.



BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 91E0* Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), in: BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul
habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC
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Exclus Prod S.R.L. & R.A. Monitorul Oficial, București, p. 57


BUNCE, R.G.H., BOGERS, M.B.B., EVANS, D., JONGMAN,
R.H.G., 2012 – Rule base system for În situ identification of
Annex I habitats, Altera, Altera Report 2276, Wageningen, pp.
89, 90

 LAZĂR, G., STĂNCIOIU, P.T., TUDORAN, G.N., ȘOFLETEA,
N., CANDREA BOZGA, Ș.B., PREDOIU, G., DONIȚĂ, N.,
INDREICA, A., MAZĂRE, G., 2007 – Amenințări potențiale
(Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul
LIFE 05 NAT/RO/000176: “Habitate prioritare alpine, subalpine
și forestiere din România“), Ed. Universității “Transilvania” din
Brașov, pp. 37-50
 LOUVEL, J., GAUDILLAT, V., PONCET, L., 2013- EUNIS,
European Nature Information System, Système d’information
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction
française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREVSPN, MEDDE, Paris, 289 p.
 SANDA, V., ÖLLERER, K., BURESCU, P., 2008 – Fitocenozele
din România. Sintaxonomie, structură, sindinamică și evoluție,
Ed. Ars Docendi – Universitatea din București, București


DEVILLERS, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & VANDER
LINDEN C., 2001 - PHYSIS Palaearctic Habitat Classification.
Updated to 10 December 2001. Institut Royal des Sciences
Naturelles, Bruxelles. Compléments à la table : SPN-MNHN /
INPN, février 2010.



DONIŢĂ, N., PAUCĂ COMĂNESCU, M., POPESCU, A.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2005- Habitatele din România,
Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.



DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti.

 GAFTA, D., NICULESCU, M., OPREA, A., SÎRBU, I.,
COLDEA, G., ALEXIU, V., 2008 – Păduri temperate europene,
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in: GAFTA, D., MOUNTFORD, O. (coord.), 2008 - Manual de
interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 70-71
 *** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature
ENV B.3, p. 115
2.3.2.6. 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul
montan până în cel alpin

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Descriere

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat

2.

Codul unic al tipului

6430

de habitat
3.

Denumire habitat

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din
etajul montan până în cel alpin
[Hydrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the
montane to alpine levels]

4.

5.

Palaearctic Habitats

37.7 - Humid tall herb fringes

(PalHab)

37.8 - Subalpine and alpine tall herb communities

Habitatele din

R3701 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu

România (HdR)

Aconitum tauricum;
R3702 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu
Adenostyles alliariae și Doronicum austriacum;
R3703 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Cirsium
waldsteinii și Heracleum sphondylium ssp. Transilvanicum;
R3706 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu
Petasites kablikianusi;
R3707 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Telekia
speciosa și Petasites hybridus;
R3708 – Comunități daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis
paludosa și Scirpus sylvaticus;
R3714 – Comunități daco-getice cu Filipendula ulmaria, Geranium
palustre și Chaerophyllum hirsutum.
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6.

Habitatele Natura

Nu este cazul

2000
7.

Asociaţii vegetale

Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990, Adenostylo-

(AV)

Doronicetum austriaci Horvat 1956 (syn.: Adenostyletum alliariae
banaticum Borza 1946);
Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawł. ex Walas 1949
(syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967, Heracleetum
palmati auct. rom.);
Petasitetum kablikiani Szafer et al. 1926 (syn.: Petasitetum glabrati
Morariu 1943);
Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et Raţiu 1974
(syn.: Petasitetum hybridi auct. rom., Aegopodio-Petasitetum hybridi
auct. rom., Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967, Petasitetum albae
Dihoru 1975, Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967);
Telekio-Filipenduletum Coldea 1996;
Telekio speciosae-Aruncetum dioici Oroian 1998;
Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 1937;
Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944;
Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926;
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann et al. 1973; Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978; Chaerophylletum aromatici
Neuhäuslova-Novotna et al. 1969;
Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. et Sutter 1977;
Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974;
Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972;
Aegopodio-Anthriscetum nitidae Kopecký 1974;
Angelico sylvetris-Cirsietum cani Burescu 1998;
Cicerbitetum alpinae Bolleter 1921 (syn. AdenostyloCicerbitetum Braun-Blanquet 1959).
(Gafta et al., 2008).

8.

Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul

9.

Descrierea generală a

Comunităţile de lizieră de pe malul apelor se caracterizează prin specii

tipului de habitat

de talie înaltă, fiind foarte diversificate în componenţa floristică şi
structură.
Subtipuri:
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37.7 – Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul
cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor
Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium (Senecion
fluviatilis,

Aegopodion

podagrariae,

Convolvulion

sepium,

Filipendulion).
37.8 – Comunităţi de ierburi perene înalte higrofile din etajul montan
până în cel alpin, aparţinând clasei Betulo-Adenostyletea.
(Gafta et al., 2008).
10.

Specii caracteristice

37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis,
Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus,
Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria,
Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium
album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa.
37.8 - Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus, Geranium
sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina,
Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium helenioides.
(Gafta et al., 2008).

11.

Arealul tipului de

Austria, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, Suedia,

habitat

Slovacia, Slovenia, Belgia, Danemarca, Irlanda, Olanda, Portugalia,
Marea Britanie, Cehia, Ungaria.

12.

Distribuţia în Romania DRĂGULESCU & NICOLIN (2008, În MOUNTFORD et al., 2008):
Maramures, Muntii Rodna, Bazinul Sucevei, Bazinul Jijiei, Bazinul
Bistritei Aurii, Mt. Ceahlau, Muntii Calimani, Bazinul Bahluiului,
Valea Trotusului, Muntii Hasmas, Muntii Gurghiului, V. Nemtisorului,
Subcarpatii Neamtului, Bazinele Tarcaului si Neamtului, Muntii
Vrancei, Bazinul Tazlaului, Muntii Harghita, Bazinul Râmnicului
Sarat, Cheile Tisitei, V. Siretului, Bazinul Susita, Bazinul Milcovului,
Muntii Baraolt, Mt. Siriu, Muntii Bucegi, Mt. Postavaru, Muntii Piatra
Craiului, Muntii Gârbovei, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Fagaras,
Bazinul superior si mijlociu al Oltului, Muntii Cindrel, Muntii
Sebesului, Muntii Lotru, Bazinul Bistritei (de Vâlcea), Muntii Parâng,
Muntii Retezat, Muntii Tarcu-Godeanu, Muntii Semenic, Valea
Mraconiei, Culoarul Timis-Bega, Muntii Plopisului, Muntii Apuseni,
Depresiunea Gheorgheni, Defileul Muresului, Depresiunea Ciuc,
Muntii Baraolt, Podisul Târnavelor.
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Situri desemnate pentru conservare (BĂDĂRĂU, 2013, p. 44):
Apuseni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Bucegi, BuilaVânturariţa, Buteasa, Buzăul Superior, Canaralele Dunării, CălimaniGurghiu, Câmpia Careiului, Câmpia Ierului, Ceahlău, Cefa, Cheile
Bicazului- Hăşmaş, Cheile Doftanei, Cheile Lăpuşului, Cheile Turzii,
Ciucaş, Codrii seculari de la Strâmbu-Băiuţ, Comana, Coridorul
Ialomiţei, Coridorul Jiului, Cozia, Creasta Nemirei, Crişul Alb, Crişul
Alb între Gurahonţ şi Ineu, Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului,
Defileul Jiului, Delta Dunării, Domogled-Valea Cernei, DumbrăveniValea Urluia-Lacul Vederoasa, Fânaţele Bârca, Frumoasa, Grădiştea
Muncelului-Ciclovina, Gutâi-Creasta Cocoşului, Harghita Mădăraş,
Igniş, Insulele Stepice Şura Mică-Slimnic, Lacul Ştiucilor- Sic-PuiniBonţida, Lunca Joasă a Prutului, Lunca Crișul Albului Inferior, Lunca
Râului Doamnei, Măgura Târgu Ocna, Mestecănişul de la Reci,
Muntele Şes, Muntii Ciucului, Munţii Făgăraş, Munţii Goşman, Munţii
MaraCrișul Albului, Munţii Rodnei, Munţii Ţarcu, Muscelele
Argeşului, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Obcinele
Bucovinei, Parâng, Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac, Pădurea HagieniCotul Văii, Pădurea şi Valea Canaraua Fetii- Iortmac, Pădurea Verdele,
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti, Penteleu, Piatra Craiului,
Pietrosul Broştenilor-Cheile Zugrenilor, Platforma Cotmeana, Platoul
Mehedinţi, Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Porţile de Fier,
Postăvarul, Putna-Vrancea, Rarău-Giumalău, Râul Prut, Râul Suceava,
Râul Târgului-Argeşel-Râuşor, Râul Tur, Râul Vedea, Retezat,
Sărăturile din valea Ilenei, Sărăturile Jijia Inferioară-Prut, SemenicCheile Caraşului, Sighişoara-Târnava Mare, Siretul Mijlociu-Bucecea,
Siriu, Soveja, Târnovu Mare-Latoriţa, Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana,
Turbăria de la Dersca, Valea Izei şi Dealul Solovan, Vânători-Neamţ.
13.

Suprafaţa tipului de

200.000 (STE) + 175.000 (CON) + 170.000 (ALP) + 30.000 (BLS) +

habitat la nivel

70.000 (PAN) = 645.000 ha

naţional (ha)
14.

Calitatea datelor

Bună

privind suprafaţa
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15.

Fotografii

Pajiște cosită în lunca Crișului Alb (banda arbustivă este compusă din
Amorpha fruticosa) (foto G.-G. ARSENE)

Habitatul 6430 (pe fundal pădurea-galerie de salcie) (foto G.-G.
ARSENE).

Aegopodium podagraria – specie caracteristică habitatului 6430,
înlocuită în sit tot mai mult de invazive (foto G.-G. ARSENE).

Locul formațiunilor de ierburi înalte de tip 6430 este luat tot mai mult
de invazive (aici, de Helianthus tuberosus L.) (Foto G.-G. ARSENE))
67

Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

Nr.

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului



Descriere

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
2.

Codul unic al tipului

6430

de habitat
3.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției habitatului

habitat
4.

Distribuţia tipului de

Porțiuni cu vegetație erbacee ripicolă inclusă în acest habitat se

habitat

întâlnesc pe tot parcursul Crișului Alb, pe ambele maluri, intercalate
cu sălcete și aninișuri (91E0*) .

5.

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă

degradat

[management]
7.

Suprafaţa tipului de

15,20 Ha

habitat
8.

Suprafaţa din arie

0,0023 % (1<%)

pentru tipul de
habitat (raportată la
suprafaţa naţională)
9.

Perioada de colectare Martie – Noiembrie 2014
a datelor din teren

10.

Alte informaţii



ARDELEAN A., 1989 – Caracterizarea generală a vegetației

privind sursele de

actuale din Valea Crișului Alb, Contribuții botanice, Cluj-Napoca,

informaţii

pp. 55-61.


ARDELEAN A., 1999 - Flora și vegetația din valea Crișului Alb
– de la izvoare până la vărsare, Editura Vasile Goldiș University
Press, Arad.



ARDELEAN A., 2006 - Flora și vegetația Județului Arad, Editura
Academiei Române, București.



BĂDĂRĂU, A.S., 2013 – 6430 Comunități de lizieră cu ierburi
înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și
alpin, in: BRÎNZAN, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor,
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speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC Exclus Prod
S.R.L. & R.A. Monitorul Oficial, București, p. 44


BURESCU, P., 2003 – Flora și vegetația zonelor umede din nordvestul României, Ed. Academiei Române, București.



COLDEA, G. (éd.), OPREA, A., SÂRBU, I., SÎRBU, C.,
ȘTEFAN, N., 2012 – Les associations végétales de Roumanie;
Tome 2: Les associations anthropogènes, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca



DEVILLERS, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J., VANDER
LINDEN, C. 2001 - PHYSIS Palaearctic Habitat Classification.
Updated to 10 December 2001. Institut Royal des Sciences
Naturelles,

Bruxelles.

Version

originelle

officielle

de

la

classification paléarctique: DEVILLIERS P. & DEVILLIERSTERSCHUREN J., 1996 - A classification of Palaearctic habitats.
Nature and environment, No. 78, Council of Europe, Strasbourg,
194 p.


DONIŢĂ, N., PAUCĂ COMĂNESCU, M., POPESCU, A.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2005- Habitatele din România,
Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.



DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M.,
MIHĂILESCU, S., BIRIȘ, I.-A., 2006 - Habitatele din România.
Modificări conform amendamentelor propuse de România și
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică,
Bucureşti.



GAFTA, D., NICULESCU, M., OPREA, A., SÎRBU, I.,
COLDEA, G., ALEXIU, V., 2008 – Păduri temperate europene,
in: GAFTA, D., MOUNTFORD, O. (coord.), 2008 - Manual de
interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca.



MOUNTFORD, O., GAFTA, D., ANASTASIU, P., BĂRBOS,
M., NICOLIN, A., NICULESCU, M., OPREA, A., 2008 – Natura
2000 În Romania: Habitats Fact Sheet, EU Phare Project on
Implementation of Natura 2000 Network În RomaniaEU Phare
EuropeAid/12/12160/D/SV/RO.



SÂRBU, A., COLDEA, G., NEGREAN, G., CRISTEA, V.,
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HANGANU, J., VEEN, P., 2004 – Grasslands of Romania: Final
report on National Grasslands Inventory 2000-2003, University of
Bucharest – Dutch Society for Nature Conservation.


*** 2007 - DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai
1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)



*** 2013 – Interpretation Manual of European Union Habitats
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature ENV
B.3
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2.3.3. Flora de interes conservativ – plante superioare
2.3.3.1. Narcise, coprine, zarnacadele - Narcissus poeticus subsp. Radiiflorus
Nr Informaţie/Atribut
1

Cod Specie -

Descriere
Nu este cazul

EUNIS
2

Denumirea

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus

ştiințifică

stellaris Haw.)

3

Denumirea populară Narcise, coprine, zarnacadele

4

Statutul de

NE - Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Plantă perenă, geofită cu bulb tunicat ovoidal de cca 5-6 cm lungime și 1,5
– 2,5 cm diametru cu catafile negricioase sau negre. Frunze 2-5, glauce sau
verzi, plane, liniare cu lățim de 3-6 mm, mai scurte decât tulpina. Tulpina
lungă de 20-60 cm. spata membranacee, pedicelii florilor de 15-18 mm.
florile de regulă solitare, rareori gemene, cu tepale albe, uneori la începutul
înfloririi verzui sau gălbui, de cca 5-6,5 cm în diametru. Tubul perigonului
lung de 2-3 cm, cu extremitățiile (tepalele libere) rotunjite la vârf, cu
marginile nesuprapuse. Coronula înaltă de 2-4 mm, gălbuie cu marginea
roșietică, ușor crenată. Înflorește în lunile (aprilie) mai – iunie. (Zahariadi,
1966) Comparativ cu Narcissus poeticus L. frunzele sunt mai înguste, toate
staminele sunt exerte, tepalele nu se acoperă prin marginile lor, iar coronula
are diametru mai mic (8-10 mm față de 15 mm) (CIOCÂRLAN, 2009).

6

Perioade critice

La altitudini scăzute, în perioada înfloririi tepalele, eventual și ovarele pot fi
atacate de Epicometis hirta Poda. (Fam. Cetoniidae - Coleoptera). Insecta a
fost identificată, dar nu în număr foarte mare în perioada de înflorire 2014
(aprilie-mai).

7

Cerinţe de habitat

Crește în pajiști mezofile din etajul montan și subalpin și în pajiști umede
din etajul colinar. După DRĂGULESCU (1979) subspecia ar fi compusă
din două ecotipuri determinate edafic: ecotipul acidofil, de soluri cu pH =
4,5-5,5, în depresiunile subcarpatice, și ecotipul neutron-bazifil de soluri cu
pH-ul de 6,5 – 8 din stațiuni foarte variabile ca altitudine. Cerințe pentru
temperatură 5/9, pentru umiditate 6/12, pentru reacția solului 5/9, cerințe
pentru lumină 8/9, cantitatea de azot mineral din sol x/9.
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8

Arealul speciei

Ungaria, Albania, Grecia, România, Serbia, Ucraina

9

Distribuţia în

DRĂGULESCU (1978) enumeră 130 localități, situate de la 100 m la 2000

România

m altitudine, în vecinătatea cărora se găseau poieni cu narcise; acestea se
găsesc în județele: Satu Mare, MaraCrișul Alb, Bistrița – Năsăud, Crișul
Alb, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Arad,
Bihor, Cluj, Sălaj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău,
Vaslui. Unele dintre aceste poieni au fost declarate rezervații nasturale sau
incluse în situri Natura 2000 (Poiana cu narcise Tomnatec–Sehle, Poiana cu
narcise de pe Saca din Munții Rodnei, Pădurea cu narcise de la Oșorhei,
Poiana cu narcise de la Goroniște (100 m altitudine), ROSCI0203 Poiana cu
narcise de la Negrași, ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava
Vadului, Poiana cu narcise de la Racâș-Hida, Fânețele cu narcise de la
Nucșoara, Poiana cu narcise de la Negrileasa, Poenile cu narcise de la
Tecșești, Poiana cu narcise Gurghiu.

10 Populaţia naţională 100-140 localități (localities)
11 Calitatea
privind

datelor 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

populaţia

naţională
12 Fotografii
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Date privitoare la (sub) specie la nivelul ariei naturale protejate

Nr
1.

Informaţie/Atribut
Specia

Descriere
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus
stellaris Haw.) (specia nu este listată în Directiva Habitate, iar în
Anexa I a Convenției de la Berna este inclusă Narcissus angustifolius
Curt. sinonim al speciei Narcissus poeticus L.; în listele roșii IUCN
pentru Europa (Bilz et al., 2011) specia este menționată cu DD (date
deficitare).

2.

Informaţii specifice

Narcisele de la Rovina constituie o singură populație cantonată într-o

speciei

poiană situată în partea N-E a bălții Rovina, înconjurată de pădure
inclusă în habitatul 91M0.

3.

Distribuţia speciei

Conform hărții de distribuție.

[harta distribuţiei]
4.

5.

Distribuţia speciei

Populația are densitate mai mare în jumătatea sudică a rezervației,

[interpretare]

numărul exemplarelor scăzând spre nord.

Statutul de prezenţă

o

rezident,

o

izolată,

o

nativă,



rară

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă
[spaţial]

7.

Statutul de prezenţă
[management]

8.

Abundenţă
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9.

Perioada de

Martie – mai 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

 BILZ, M., KELL, S.P., MAXTED, N., LANDSDOWN, R.V., 2011

privind sursele de

-European Red List of Vascular Plants, Publications Office of the

informaţii

European Union, Luxembourg.
 CIOCÂRLAN, V., 2009 - Flora ilustrată a României, Editura
Ceres, Bucureşti.
 DRĂGULESCU, C., 1978 - Originea și corologia speciei
Narcissus poeticus s.l., Studii și comunicări, Muzeul Bruckenthal,
Sibiu, Științe naturale, 22, pp. 105-128
 DRĂGULESCU, C., 1979 - Variabilitatea populațiilor de
Narcissus poeticus ssp. stellaris (Haw.) Dost din Carpați, Studii și
comunicări, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, Științe naturale, 23, pp.
87-97
 SÂRBU, I., ȘTEFAN, N., OPREA, A., 2013 – Plante vasculare
din România, Determinator ilustrat de teren, Ed. Victor B Victor,
București, p. 992.
 ZAHARIADI, C., 1966 - 9. N. angustifolius Curt., in:
SĂVULESCU, T. (red. princ.), NYARADY, E.I. (red. tomi XI),
1966 - Flora Republicii Socialiste România, Ed. Academiei
Republicii Socialiste România, București, pp. 433-435
 http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=309106
 http://eunis.eea.europa.eu/species/185725
 http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-282300
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2.3.4. Fauna de interes conservativ
2.3.4.1. Nevertebratele
2.3.4.1.1. Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Codul EUNIS al speciei: 1037
Denumirea ştiinţifică: Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Denumirea populară: libelulă
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II şi
Anexa IV, şi Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate la nivel european (IUCN) - LC (Least
Concern) - cu probabilitate mică de dispariție.
Descrierea speciei:
La mascul, faţa, ochii şi fruntea sunt de culoare verde. Buza de sus şi obrajii sunt galbeni-cenuşii. Pe
sutura dintre frunte şi clipeu se găseşte o linie neagra, îngustă. Vertexul este negru, cu o pată mare,
rotundă, de culoare galbenă.
Culoarea toracelui este verde, cu dungi negre drepte, bine dezvoltate. Benzile umerale sunt
incomplete. Benzile mezo-metapleurale iau naştere aproape de stigmele matatoracice. Faţa ventrală a
toracelui este de culoare galbenă-cenuşie. Benzile anteumerale sunt foarte apropiate de banda
mediană, unindu-se cu aceasta în partea anterioară.
Pterostigma aripilor este brună-întunecată. Ea este mai scurtă în aripile anterioare decât în aripile
posterioare. Nervura costală este gălbuie. În aripile posterioare există un câmp anal format din trei
celule. Tibiile şi femurele picioarelor sunt galbene, cu dungi negre. Tarsele sunt negre.
Abdomenul este de culoare neagră. Toate segmentele abdominale sunt mai înguste spre partea lor
posterioară. Segmentele abdominale 1 şi 2 sunt verzi, cu pete galbene. Petele de pe celelalte
segmente abdominale sunt galbene şi nu ating mărimea posterioară a segmentelor. Segmentele 7-9
sunt lăţite. Apendicii anali sunt gălbui. Apendicii superiori sunt lungi cât segmentul 10 abdominal, cu
vârfurile rotunjite şi apropiate. Apendicii inferiori sunt mai scurţi, cu o tăietură mediană profundă.
Femela are marginea occipitală prevăzută cu două proeminenţe drepte, dinţate, de culoare galbenăroşiatică şi cu vârful negru. Pterostigma aripilor este mai deschisă decât la mascul. Abdomenul este
cilindric. Petele de pe segmentele abdominale sunt mai late la femelă decât la mascul şi au culoare
galbenă-verzuie.
În ceea ce priveşte dimensiunile, masculul are lungimea abdomenului de 37-38 mm şi pterostigma de
3-3,5 mm. Femela are lungimea abdomenului de 37-39 mm iar pterostigma de 3,5 – 4 mm.
Perioade critice: mai-august
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Cerinţe de habitat: Din punct de vedere ecologic, specia are o răspândire foarte limitată impusă de
variaţiile factorilor fizico-chimici, climatici, antropici, fiind întâlnită pe lângă apele reci, limpezi şi
nepoluate cu curgere moderată şi cu
substrat nisipos.
Arealul speciei: Specia este răspândită din regiunea Irkuţk (Rusia) până în Mosopotamia. Este
prezentă de asemenea în Europa centrală şi de est.
Distribuţia în România: zonele Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Delta Dunării, Frumoasa, Lunca Crișul
Albului Inferior, Munţii Făgăraş, Nordul Gorjului de Vest, Oltul Mijlociu-Cibin Hârtibaciu, Valea
Olteţului.
Bibliografie:
 Cîrdei, F., Bulimar Felicia, 1965: Fauna Republicii Populare Romîne. Insecta, volumul VII,
fascicula 5. Odonata. Editura Republicii Populare Romîne
 Tatole V. (ed.) 2010 – Managementul şi monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din
România – Ghid metodologic. Excelsior Print, Bucureşti, România.
 Tatole V., Iftime A., Stan M., Iorgu E.-I., Iorgu I., Oţel V. 2009 – Speciile de animale Natura
2000 din România. Imperium Print, Bucureşti, România.
 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Cited 9 March 2007.
 *** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti
 *** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu
 ***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org,
 ***Baza de date IUCN www.iucn.org.

2.3.4.1.2. Pilemia tigrina (Mulsant, 1851)
Codul EUNIS al speciei: 4020
Denumirea ştiinţifică: Pilemia tigrina (Mulsant, 1851)
Denumirea populară: croitor marmorat
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II şi
Anexa IV, şi Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate la nivel european (IUCN) - neevaluat.
Descrierea speciei:
Antenele ating treimea posterioară a elitrelor. Articolele antenelor sunt inelate în jumătatea lor
posterioară cu pubecenţă albă. Vetexul punctat cu puncte rotunde, neadâncite, dese.
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Pronotul are o punctuaţie deasă, alcătuită din puncte rotunde, neadâncite. De asemenea, are o bandă
longitudinală, mediană formată din pubescenţă albicioasă, şi adesea câte una laterală, precum şi o
pubescenţă de fond, distribuită neregulat în formă de pete mici.
Elitrele au o punctuaţie accentuată, adâncă şi deasă, au o pubescenţă de fond, distribuită neregulat în
formă de pete mai mari decât cele de pe pronot.
Partea ventrală a corpului prezintă o pubecescenţă deasă printre care se găsesc numeroase puncte
glabre.
Pubescenţa de fond a corpului este cenuşie-albicioasă. Corpul este negru. Capul şi pronotul cu luciu
metalic, slab. Pronotul prezintă adesea o pată mediană, roşie, variabilă ca mărime; uneori baza
articolelor antenale al 3-lea şi al 4-lea precum şi aceea a tibiilor este galbenă-roşiatică. Lungimea
corpului adultului este de 9-13 mm.
La mascul, sternitele abdominale primul şi al 2-lea au câte un tubercul median foarte mic.
Insecta se dezvoltă în tulpina plantei Anchusa barrelieri. Zborul adultului are loc în luna mai.
Perioade critice: mai-iunie
Cerinţe de habitat: zone de stepă, cu planta-gazdă Anchusa barrelieri.
Arealul speciei: Specia este răspândită în sudul Franţei, Ungaria, Peninsula Balcanică, Asia Mică. A
fost citată şi în Serbia, Bulgaria şi Ucraina.
Distribuţia în România: zonele Cluj, Hunedoara, Arad, Porţile de Fier.
Bibliografie:


Panin, S., Săvulescu N., 1960: Fauna Republicii Populare Romîne. Insecta, Volumul X,
Fascicula 5, Coleoptera, Familia Cerambycidae, editura Academiei republicii Populare
Romîne



*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org



***Baza de date IUCN www.iucn.org.

2.3.4.1.3. Isophya costata (Brunner von Wattenwyl 1878)
Codul EUNIS al speciei: 4048
Denumirea ştiinţifică: Isophya costata (Brunner von Wattenwyl 1878)
Denumirea populară: cosaş de munte
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II şi
Anexa IV, şi Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate la nivel european (IUCN) - neevaluat.
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Descrierea speciei: La mascul, lungimea corpului adultului este de 24 mm, iar la femelă de 22-24
mm. Lungimea pronotului la mascul este de 5 mm, iar la femelă de 5,5 mm. Lungimea elitrelor la
mascul este de 4,2 mm, iar la femelă de 4,9 mm. Lungimea femurelor picioarelor posterioare la
mascul este de 20 mm, iar la femelă de 20-21 mm. Oviscaptul este de 14-15 mm. Culoarea corpului
este verde, punctat cu roşu-cafeniu. Laturile pronotului au o dungă longitudinală roşie-ruginie, iar
marginile anterioare ale elitrelor au o dungă gălbuie. Vârful vertexului la femele este de aproximativ
lăţimea primului articol antenal, iar la mascul este mai puţin îngust. Faţa superioară a pronotului la
mascului este aproape dreaptă. Elitrele la masculi sunt puţin mai scurte decât pronotul, iar la femele
sunt mai scurte decât jumătatea pronotului. Placa subgenitală la femele are marginea posterioară
dreptunghiular rotunjită şi feţele laterale drepte. Radula de striadulaţie de pe elitre la masculi este
lungă cât ¾ din lungimea marginii posterioare a pronotului. Cercii la masculi sunt mult curbaţi.
Adultii se întâlnesc în lunile iunie şi iulie.
Perioade critice: mai-septembrie
Cerinţe de habitat: Indivizii acestei specii trăiesc din zonele de şes până în zonele montane. Ca
habitat preferă pajiştile din interiorul lanţului Carpatic, pajişti stepice dar şi zonele montane joase cu
specii de plante stabilite pe sol sărac de tip leoss, în general vegetaţia preferată fiind formată din
specii de graminee.
Arealul speciei: Este o specie central-europeană endemică pentru bazinul Carpatic, răspândită în:
Austria, Ungaria şi România.
Distribuţia în România: Bucegi, Coridorul Jiului, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Semenic Cheile
Caraşului, Strei-Haţeg, Trascău, Valea Vâlsanului.
Bibliografie:


Wilhelm, K., Popovici-Bîznoşanu, A., 1959: Fauna Republicii Populare Romîne. Insecta,
volumul VII, fascicula 4. Orthoptera. Editura Republicii Populare Romîne



*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org.



***Baza de date IUCN www.iucn.org.
2.3.4.1.4. Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller 1775)

Codul EUNIS al speciei: 4039
Denumirea ştiinţifică: Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller 1775)
Denumirea populară: fluture ţestos
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
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protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II şi
Anexa IV, şi Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate la nivel european (IUCN) - LC (least
concern) - probabilitate mică de dispariție.
Descrierea speciei: Specia este migratoare, cu variabilitate geografică redusă. Deasupra, aripile
anterioare sunt predominant gălbui-maronii cu pete negre, în timp ce aripile posterioare sunt
predominant brun-gălbui. Ventral, ambele perechi de aripi sunt brun-cenuşii, cu marginile uşor
ondulate. Specifice sunt petele albe, apicale, una pe faţa superioară a aripii şi una pe cea posterioară.
Este o specie monovoltină, la care adultul trăieşte foarte mult. Fluturii emerg în lunile iunie-iulie,
intră în diapauză estivală, după care zboară din nou în lunile august-septembrie şi intră în hibernare
din octombrie până în martie, continuându-şi activitatea până în mai-iunie. Larvele se hrănesc cu
frunzele speciilor de arbori din genurile Populus, Salix, Betula şi Ulmus. Majoritatea populaţiilor din
România sunt considerate extincte.
Perioade critice: iunie-septembrie
Cerinţe de habitat: Specie mezofilă silvicolă, prezentă la lizierele pădurilor de foioase sau de amestec
în care apare mesteacănul, plopul sau ulmul. Fiind o specie migratoare, cu mobilitate mare, poate fi
întâlnită în habitate diferite, de la 150 m la 1500 m altitudine. Zboară din martie până în octombrie.
Arealul speciei: Din Europa de Est, peste Asia Centrală, până în China, Corea şi Japonia, dar şi
America de Nord.
Distribuţia în România: Bucegi, Călimani-Gurghiu, Cheile Nerei-Beuşniţa, Comana, Dealul MocreiRovina-Ineu, Dealurile Clujului Est, Domogled-Valea Cernei, Frumoasa, Podişul Secaşelor, Retezat,
Rusca Montană, Semenic-Cheile Caraşului.
Bibliografie:


Rákosy, L., 2013: Fluturii diurni din România. Cunoaştere, protecţie, conservare.



*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org.

2.3.4.1.5. Lucanus cervus (Linnaeus 1758)
Codul EUNIS al speciei: 1083
Denumirea ştiinţifică: Lucanus cervus (Linnaeus 1758)
Denumirea populară: rădaşca
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II, şi
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Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate la nivel european (IUCN) - NT (Near Threatened) potențial amenințată cu dispariția.
Descrierea speciei: Este o insectă cu corpul alungit, masiv, negru, cu luciu mat.
Mandibulele şi elitrele masculilor sunt brune-castanii. Antenele sunt destul de lungi. Dimorfismul
sexual este pronunţat la această specie. Masculul are capul masiv şi mandibulele sub forma unor
coarne ramificate foarte mari, culoarea elitrelor fiind brun castaniu. Lungimea corpului variază între
25 şi 75 mm. La exemplarele
mari lungimea coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea totală a individului. Femela are
capul şi mandibulele potrivite ca mărime, iar culoarea elitrelor este neagră. Lungimea corpului
femelelor variază între 25 şi 30 mm. Dezvoltarea larvelor are loc pe o perioadă de 4-5 ani Gândacii
tineri apar toamna, însă nu părăsesc camera larvară până în primăvara următoare. Zboară din aprilie
până în septembrie. La nivel comunitar se află într-o stare de conservare necorespunzătoare în
bioregiunile continentală și alpină și favorabilă în cea panonică. În România se găseşte în pădurile de
stejar de la şes.
Perioade critice: aprilie-septembrie
Cerinţe de habitat: Trăieşte cel mai adesea pe trunchiuri şi ramuri de stejar, în zonele mediteraneene,
şi este activă după-amiaza. Larvele se dezvoltă cel mai frecvent în scorburi de butuci din lemn de
stejar.
Arealul speciei: Din Europa de Est, peste Asia Centrală, până în China, Coreea şi Japonia, dar şi
America de Nord.
Distribuţia în România: Băgău, Bucegi, Călimani-Gurghiu, Câmpia Careiului, Cenaru, Cheile NereiBeuşniţa, Comana, Coridorul Jiului, Cozia, Crişul Alb, Dealul Istriţa, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu,
Dealurile Drăgăşaniului, Dealurile Târnavei Mici-Bicheş, Defileul Jiului, Domogled-Valea Cernei,
Dumbrăveni-Valea Urluia- Lacul Vederoasa, Hârtibaciu Sud-Est, Hârtibaciu Sud-Vest, Jiana, Lacul
Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida, Lunca Crișul Albului Inferior, Lunca Siretului Inferior, Munţii Făgăraş,
Munţii Măcinului, Muscelele Argeşului, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Padurea de
stejar pufos de la Mirăslău, Pădurea Bârnova-Repedea, Pădurea Călugărească, Pădurea Dălhăuţi,
Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac, Pădurea Gârboavele, Pădurea Glodeni, Pădurea Hagieni-Cotul
Văii, Pădurea Reşca Hotărani, Pădurea Sarului, Pădurea şi Lacul Stolnici, Pădurea şi pajiştile de la
Mârzeşti, Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, Pădurea Târgu Crișul Alb, Pădurea Topana,
Pădurea Uricani, Pădurea Zamostea-Lunca, Pădurile din Silvostepa Mostiştei, Pădurile din Sudul
Piemontului Cândeşti, Perşani, Platforma Cotmeana, Platoul Mehedinţi, Porţile de Fier, Porumbeni,
Prigoria-Bengeşti, Râul Tur, Râul Vedea, Scroviştea, Seaca-Optăşani, Sighişoara-Târnava Mare,
Silvostepa Olteniei, Someşul Rece, Suatu-Cojocna- Crairât, Trascău, Valea Ierii, Valea
Vâlsanului,Zarandul de Est, Zarandul de Vest.
Bibliografie:
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*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org



***Baza de date IUCN www.iucn.org.
2.3.4.1.6. Dioszeghyana schmidti (Diószeghy 1935)

Codul EUNIS al speciei: 4032
Denumirea ştiinţifică: Dioszeghyana schmidti (Diószeghy 1935)
Denumirea populară: molie
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Gradul de vulnerabilitate nu a fost evaluat la nivel european (IUCN).
Descrierea speciei: Numele de gen este o dedicaţie pentru naturalistul secui Diószeghy László (1877
1942). Numele de specie este o dedicaţie pentru Franklin J. W. Schmidt (1901-1935), naturalist
american Corpul este puternic pufos, de culoare brun-portocaliu, cu două pete pe aripile anterioare
conturate cu brun deschis. Iernează sub formă de pupă. Larvele se hrănesc cu lăstari de Acer tatricum
sau de stejari termofili, apoi cu frunze tinere. Este o larvă canibală, adică nu trăieşte împreună cu
altele şi atacă larvele învecinate.
Este monovoltină, perioada de zbor cuprinde sfârşitul lui martie până în aprilie (mai).
Perioade critice: martie-mai
Cerinţe de habitat: Zone împădurite.
Arealul speciei: Peninsula Balcanică.
Distribuţia în România: Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Lunca Timişului.
Bibliografie:


*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org,



***Baza de date IUCN www.iucn.org.

2.3.4.1.7. Eriogaster catax (Linnaeus 1758)
Codul EUNIS al speciei: 1074
Denumirea ştiinţifică: Eriogaster catax (Linnaeus 1758)
Denumirea populară: Molia catax
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Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II şi
Anexa IV, şi Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate nu a fost evaluat la nivel european
(IUCN).
Descrierea speciei: Este o specie de molie cu anvergura aripilor de la 14-17 mm până la 30-35 mm.
Masculii au aripile brune-gălbui, cu marginile exterioare mov. În mijlocul aripii anterioare este un
cerc alb tivit cu maro închis, aripile posterioare fiind simple, cu aceeaşi coloraţie ca aripile anterioare.
Femelele au aripile anterioare de culoare mai închisă. Omizile au aproximativ 50 mm lungime, sunt
negre cu smocuri de peri gri-deschis iar pe spate prezintă peri scurţi bruni şi pete galbene şi albastre.
Zborul este nocturn şi are loc târziu, în septembrie-octombrie. Femela depune ouăle pe ramuri subţiri
dar rezistente, apoi le acoperă cu o substanţă lipicioasă pe care prinde perii gri, groşi, de pe abdomen.
Iernarea are loc sub această formă, iar omizile apar în perioada mai-iulie. Larvele sunt polifage şi se
hrănesc cu frunzele arborilor din vecinătate. Transformarea în pupă are loc la sfârşitul lunii iulie.
Specia este foarte rar observată în stare adultă şi este greu de capturat.
Perioade critice: septembrie-octombrie.
Cerinţe de habitat: Trăieşte în păduri de foioase, tufişuri, parcuri. Habitatele preferate sunt rarişti şi
liziere de păduri (cvercete) cu caracter termofil, tufărişuri de păducel şi porumbar. Larvele se hrănesc
cu frunze de Crataegus, Prunus spinosa, Berberis, Quercus, mai rar Betula sau Populus. Larvele sunt
gregare şi pot fi de departe observate în cuiburile protejate de fire de mătase.
Arealul speciei: Peninsula Balcanică.
Distribuţia în România: Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Lunca Timişului.
Bibliografie:


*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org,



***Baza de date IUCN www.iucn.org.

2.3.4.1.8. Euplagia (=Callimorpha; = Panaxia) quadripunctaria (Poda 1761)
Codul EUNIS al speciei: 1761
Denumirea ştiinţifică: Euplagia (=Callimorpha; = Panaxia) quadripunctaria (Poda 1761)
Denumirea populară: fluture vărgat
Statutul de conservare şi protecţie: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa 3 - Specii de plante şi
de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de
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protecţie specială avifaunistică. Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II, şi
Convenţia de la Berna. Gradul de vulnerabilitate nu a fost evaluat la nivel european (IUCN).
Descrierea speciei: Numele de gen este format din cuvintele greceşti morphe – formă, schimbare,
natură (a unui lucru) şi kallos – frumos, referitor la aripile frumoase şi contrastant colorate ale
fluturelui. Numele specie este format din cuvintele latine quattuor – patru şi punctum – punct, pată,
adică „cea cu patru puncte”,referitor la desenul de pe aripile speciei. Aripile anterioare au culoarea
alb-gălbui, cu desen negru, aripile posterioare sunt roşii, cu puncte negre. Toracele este alb, cu trei
dungi longitudinal negre, iar abdomenul este portocaliu. Zboară din iulie până în august.
Perioade critice: iulie-august
Cerinţe de habitat: Se regăseşte pe dealuri cu substrat calcaros, terase montane însorite, văi umede,
ravene stâncoase, cu plante înflorite toată vara. Preferă habitatele nu foarte uscate, umbroase dar
calde, de obicei margini de pădure bogate în vegetaţie, luminişuri de pădure, margini de drumuri
forestiere, margini de pâraie şi chiar lacuri.
Arealul speciei: Specia este larg răspândită în Europa, din Estonia în nord până la coasta
mediteraneană în sud, Spania în sud-est. Este prezentă de asemenea în vestul Rusiei, Asia Mică,
Turkmenistan, Iran.
Distribuţia în România: Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Apuseni, Balta Albă-Amara-Jirlău Lacul Sărat
Câineni, Căldările Zăbalei, Călimani-Gurghiu, Câmpia Ierului, Cheile Nerei-Beuşniţa, Cheile
Turenilor, Ciucaş, Comana, Cuşma, Dealul Cetăţii Deva, Dealurile Clujului Est, Domogled-Valea
Cernei, Frumoasa, Grădiştea Muncelului-Ciclovina, Lacul Peţea, Lunca Joasă a Prutului, Munţii
Făgăraş, Munţii Măcinului, Munţii Rodnei, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Pădurea
Bârnova-Repedea, Pădurea Bogăţii, Pădurea Hagieni-Cotul Văii, Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti,
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, Penteleu, Podişul Secaşelor, Porţile de Fier, Retezat,
Semenic-Cheile Caraşului, Sighişoara-Târnava Mare, Soveja, Trascău, Vânători-Neamţ.
Bibliografie:
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*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org,



***Baza de date IUCN www.iucn.org.
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2.3.4.1.9. Arytrura musculus (Ménétriés 1859)
Codul EUNIS al speciei: 4027
Denumirea ştiinţifică: Arytrura musculus (Ménétriés 1859)
Denumirea populară: molie
Statutul de conservare şi protecţie în România şi Europa: specia protejată prin OUG 57/2007, Anexa
3 - Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică. La nivel european (LC-Least Concern)probabilitate mică de dispariţie (IUCN). Specia este protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC,
Anexa II, şi Convenţia de la Berna.
Descrierea speciei: Numele de gen provine de grecescul aries – ceartă şi uros – coadă, de la
caracterul agitat al insectei. Numele de specie este latinescul musculus – muşchi, cu referire la
caracterul „musculos”, puternic contractil al speciei (atunci când este prinsă). Este o specie de fluture
cu aripile brun-cenuşii, cu dungi longitudinale mai deschise la culoare şi marginile exterioare brune
deschis. Anvergura aripilor este de 48-55 mm. Câmpul median dintre cele două striuri transversale
albicioase este brun roşcat. Pata semilunară are formă de linie. Este o specie rară, numărul
exemplarelor colectate în capcane nocturne fiind de maxim 4-5 exemplare. Zboară de la jumătatea
lunii iunie până la sfârşitul lui iulie.
Perioade critice: iunie-iulie.
Cerinţe de habitat: Este o specie termo-higrofilă întâlnită în habitatele forestiere de luncă şi cu
vegetaţie luxuriantă, pe cursurile de apă flancate de sălcii. Se întâlneşte în habitate umede,
mlăştinoase, cursuri de râuri, bogate în Salix sp. Habitatul necestită şi o microclimă specifică, caldă şi
umedă vara, rece iarna. Statutul speciei este EN (endangered). În Romania, habitatul preferat de A.
musculus a devenit foarte rar şi poate duce la dispariţia speciei. Pentru a impiedica acest lucru, ar
trebui elaborate planuri de management şi conservare pentru habitatele umede şi, mai ales, pentru
speciile de Salix, care este plantă gazda pentru larve.
Arealul speciei: Specia este răspândită în Italia, Ungaria, România.
Distribuţia în România: Dealul Mare-Hârlău, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Delta Dunării, Fânaţele
Bârca, Lunca Mirceşti, Mlaştina Satchinez, Pădurea Hagieni-Cotul Văii, Pădurea Medeleni, Râul
Prut, Sărăturile din valea Ilenei, Sărăturile Jijia Inferioară-Prut, Turbăria de la Dersca.
Bibliografie:


*** Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013: Catalogul habitatelor, speciilor şi
siturilor Natura 2000 în România, Bucureşti



*** Baza de date a Agenţiei Europene de Protecţia Mediului http://eunis.eea.europa.eu



***Baza de date Fauna Europaea http://www.faunaeur.org.



***Baza de date IUCN www.iucn.org.
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2.3.4.2. Ihtiofaună
2.3.4.2.1. Gobio albipinnatus vladykovi FANG, 1943
Nr. Informaţie/Atribut
crt.
1
Cod Specie 501

Descriere

EUNIS
2

Denumirea

Gobio albipinnatus vladykovi FANG, 1943

ştiințifică
3

Denumirea

porcuşorul de şes, murgoi, porcoiaş, porcon, porcoi

populară
4

Statutul de
conservare în

LC - Posibilitate mică de dispariţie

România
5

Descrierea speciei

Porcuşorul de şes este un ciprinid de talie mică (până la 12 cm), cu corp
fusiform, comprimat lateral, aspect care induce un profil dorsal convex.
Toate cele trei regiuni corporale (regiunea capului, regiunea trunchiului,
respectiv regiunea cozii) sunt relativ înalte. Botul este scurt şi obtuz, gura
mică şi subterminală (inferioară) este prevăzută cu o pereche de mustăţi
lungi (prelungiri tegumentare). Pedunculul caudal mai înalt decât gros, se
continuă cu înotătoarea caudală furcată (adânc scobită). Orificiul anal
este dispus mai aproape de înotătoarele ventrale a căror poziţie este
abdominală. Solzii din regiunea dorsală prezintă 5-9 striuri/carene
epiteliale evidente care sunt dispuse longitudinal.
Partea dorsală a capului expune o culoare cenuşie mai închis, iar partea
dorsală de la nivelul trunchiului, respectiv a cozii expune o culoare
gălbuie-cenuşie. Flancurile/laturile corpului expun 7-8, rar 6 sau până la
12 pete rotunde mai mici ca la celelalte specii ale genului. Pete de culoare
închisă şi puţin evidente sunt expuse şi partea dorsală a corpului, iar
partea ventrală a corpului este albă. Radiile înotătoarei dorsale, respectiv
caudale expun 2 şiruri de pete negre lipsite de contrast.
Posibile confuzii
Speciile cu care

Caracterele diferenţiale faţă de

porcuşorul de şes

porcuşorul de şes

poate fi confundat
Gobio kessleri

Pedunculul caudal alungit şi cu
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(porcuşorul de nisip)

aspect cilindric.
Colorit cenuşiu-verzui sau cenuşiu gălbui pe partea dorsală, iar pe
flancuri prezintă un şir de pete mari
(7-9, rar 6, 10 sau 11) cu formă
circulară, cenuşiu închis, dispuse
longitudinal.

Epoca de reproducere are loc în perioada mai-iunie, iar dimorfismul
sexual în cazul porcuşorului de şes este şters. Ponta este depusă
secvenţial (4 ponte în medie).
Hrana este procurată de pe fundul/faciesul mediului abiotic (bentofagă),
hrană care este reprezentată de diatomee, detritus organic, respectiv larve
mici de efemeride.
6

Perioade critice



mai – iunie deoarece este perioada de reproducere;



iunie – iulie deoarece este perioada de predezvoltare;



octombrie – noiembrie (depinde de zona geografică) deoarece

este perioada de migrare în „gropile de iernare”.
7

Cerinţe de habitat

Preferă apele curgătoare (specie reofilă) din zona de şes a căror facies
este compus din nisip fin sau argilă. Evită apele stătătoare sau apele
curgătoare care au viteza mare de curgere în detrimentul apelor cu curent
slab (28-45 cm/s). Este o specie solitară, dar uneori se adună în cârduri
mici.
Activitatea adulţilor manifestată prin diferite tipuri de comportament este
pronunţată noaptea, situaţie care nu se repetă şi la juvenili deoarece la
această vârstă sunt activi în timpul zilei.

8

Arealul speciei

Porcuşorul de şes este răspândit cu precădere în bazinul Dunării de la
Bratislava şi până la vărsare.
Specia Gobio albipinnatus este considerată specie nativă în Rusia,
respectiv Kazahstan.

9

Distribuţia în

Porcuşorul de şes este răspândit cu precădere în următoarele ecosisteme

România

acvatice reofile: Dunăre, Tur, Someş, Crasna, Beretău, Crişul Repede,
Crişul Negru, Crişul Alb, Teuz, Crișul Alb, Târnava, Bega, Timiş,
Bârzava, Caraş, Berzeasca, Cerna, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi
Prut.
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10

Populaţia naţională
Regiuni biogeografice
Alpină

11

Continentală

Panonică

Stepică

Pontică

10.0000 -

10.000 -

10.000 -

1.000 -

1000000 I

100000 I

100000 I

10.000 I

Fotografii

Foto: Andrei OSMAN
12

Alte informaţii

 ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA

privind sursele de

N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,

informaţii

PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii;
Ed. Balcanic, Timisoara, 2007.
 BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii
Populare Române, bucureşti.
 BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă
dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei;
Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.711.
 BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.
 TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.
 http://www.iucnredlist.org
 http://eunis.eea.europa.eu
 http://www.fishbase.com
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2.3.4.2.2. Gobio kessleri banaticus BĂNĂRESCU, 1953
Nr. Informaţie/Atribut
crt.
1
Cod Specie - EUNIS

Descriere
128851

2

Denumirea ştiințifică

Gobio kessleri banaticus BĂNĂRESCU, 1953

3

Denumirea populară

porcuşorul de nisip, porcon, porcănel, boţog, peşte pistriş, văcar

4

Statutul de conservare
în România

5

Descrierea speciei

LC - Posibilitate mică de dispariţie
Porcușorul de nisip (Gobio kessleri banaticus) este un ciprinid de
talie mică (până la 10 cm), cu corp fusiform, uşor comprimat lateral.
Capul este relativ mare în raport cu talia, gura mică şi subterminală
(inferioară) este prevăzută cu o pereche de mustăţi lungi (prelungiri
tegumentare). Pedunculul caudal alungit şi cilindric se continuă
posterior cu înotătoarea caudal homocercă furcată. Exoscheletul este
format din solzi cicloizi care sunt prevăzuţi pe partea dorsală cu
striuri/creste epiteliale.
Coloritul variază în funcţie de condiţiile mediului de viaţă, respectiv
stare fiziologică, dar preponderant expune un colorit cenuşiu-verzui
sau cenuşiu-gălbui pe partea dorsală, iar pe flancuri prezintă un şir de
pete mari (7-9, rar 6, 10 sau 11) cu formă dreptunghiulară, cenuşiu
închis, dispuse longitudinal, iar partea ventrală este albă.

Posibile confuzii
Speciile cu care

Caracterele

diferenţiale

porcuşorul de nisip

porcuşorul de nisip

faţă

de

poate fi confundat
Gobio albipinnatus

Peduncul caudal este mai înalt,

(porcuşor de şes)

respectiv mai comprimat lateral.

Gobio kessleri

Talia mai mare.

(porcuşor de şes)

Petele de pe flancuri au forma
circulară.

Epoca de reproducere are loc în perioada mai-iunie, iar dimorfismul
sexual în cazul porcuşorului de nisip este şters.
Porcuşorul de nisip este o specie gregară care trăieşte în medie până
88

la vârsta de 5 ani.
Hrana este procurată de pe fundul/faciesul mediului abiotic (specie
bentofagă).

Hrana

este

reprezentată

de

diatomee,

respectiv

nevertebrate pasmofile.
6

Perioade critice



mai – iunie deoarece este perioada de reproducere;



iunie – iulie deoarece este perioada de predezvoltare;



octombrie – noiembrie (depinde de zona geografică) deoarece

este perioada de migrare în „gropile de iernare”.
7

Cerinţe de habitat

Preferă apele curgătoare (specie reofilă) cu fund nisipos din partea
inferioară a zonei scobarului şi ajunge până în zona crapului, zonă în
care este întâlnit mai frecvent; trăiesc în cârduri.

8

Arealul speciei

Porcuşorul de nisip este răspândit cu precădere în bazinul Dunării,
respectiv al Vistulei (Polonia), iar în partea de est arealul speciei
ajunge până în Republica Moldova, respectiv Ucraina (Nistru). Este
considerată specie nativă în următoarele ţări: România, Republica
Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Macedonia, Bosnia şi
Herţegovina, Croaţia, Austria, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă şi
Polonia.

9

Distribuţia în România

După BĂNĂRESCU (1964), porcuşorul de nisip este răspândit cu
precădere în ecosistemele acvatice reofile: Tur, Someşul Mare,
Someşul Mic, Someş, Beretău, Crişul Repede, Crișul Alb, Arieş,
Târnava Mare, Sebeş, Beriu, Strei, Cerna, Olt, Sâmbăta, Cabin,
Hârtibaciu, Olăneşti, Olteţ, Vedea, Siret, Suceava, Şomuz, Moldova
şi Trotuş.
În ecosistemele acvatice reofile din Banat, respectiv în râurile Crişul
Alb şi Negru, specia Gobio kessleri este înlocuită cu subspecia Gobio
kessleri banaticus BĂNĂRESCU 1953, rase sau forme intermediare.

10

Populaţia naţională
Regiuni biogeografice
Alpină

Continentală

Panonică

Stepică

100.000 -

100.000 -

100.000 -

500.000 I

500.000 I

500.000 I

Pontică
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11

Fotografii

Foto: Andrei OSMAN

12

Alte informaţii



ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA

privind sursele de

N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,

informaţii

PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii;
Ed. Balcanic, Timisoara, 2007.


BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii
Populare Române, bucureşti.



BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă
dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei;
Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.7-11.



BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.



TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.



http://www.iucnredlist.org



http://eunis.eea.europa.eu



www.fishbase.com
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2.3.4.2.3. Gobio uranoscopus AGASSIZ, 1828
Nr. Informaţie/Atribut
crt.
1
Cod Specie - EUNIS

Descriere
504

2

Denumirea ştiințifică

Gobio uranoscopus AGASSIZ, 1828

3

Denumirea populară

porcuşor de vad

4

Statutul de conservare
în EU

5

Descrierea speciei

LC - Posibilitate mică de dispariţie
Porcuşorul de vad este un ciprinid de talie mică (până la 13 cm), cu
corp fusiform, uşor comprimat lateral. Capul este relativ mare în
raport cu talia, gura mică şi subterminală este prevăzută cu o pereche
de mustăţi lungi. Pedunculul caudal cu aspect cilindric este prevăzut
la baza înotătoarei caudale cu două pete albicioase care au tendinţă de
joncţiune. Coloritul variază în funcţie de condiţiile mediului de viaţă,
respectiv stare fiziologică, dar preponderent prezintă un colorit brunroşcat sau brun-măsliniu pe partea dorsală, respectiv lateral şi albgălbui pe partea ventral. Laturile corpului prezintă 7-10 pete mari
rotunde, rar alungite.
Reproducerea are loc în perioada mai-iulie.
Se hrăneşte cu biodermă, respectiv nevertebrate reofile.

6

7

Perioade critice
Cerinţe de habitat



aprilie – iulie deoarece este perioada de reproducere;



iulie – august deoarece este perioada de predezvoltare.

Trăieşte pe fundul apelor curgătoare (specie reofilă şi bentofagă) din
zona montană, respectiv colinară.

8

Arealul speciei

Porcuşorul de vad este considerată specie nativă în: România,
Albania; Austria, Bulgaria, Croaţia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria,
Cehia, Macedonia, Serbia, Polonia, Slovenia, Slovacia, ucraina

9

Distribuţia în România

Porcuşorul de vad a fost semnalat cu precădere în următoarele
ecosisteme acvatice reofile: Vişeu, Someşul Mare, Sălăuţa, Bistriţa,
Someşul Mic, Lupuş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crișul Alb, Arieş.
Târnava Mare, Beriu, Timiş, Nădrag, Nera, Cerna, Olt, Argeş,
Vâslan, Râul Doamnei, Polatistea, Jales, Gilort, Bratia, Râul
Târgului, Argeşel, Dâmboviţa, Ialomiţa, Siret, Suceava, Moldova,
Oituz, Putna, Buzău.
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10

Populaţia naţională
Regiuni biogeografice
Alpină

Continentală

10.0000

10.0000 -

-

50.000 I

Panonică

Stepică

Pontică

20.000 I
11

Fotografii

Foto: Ioan BĂNĂŢEAN-DUNEA

12

Alte informaţii



ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA

privind sursele de

N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,

informaţii

PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii;
Ed. Balcanic, Timisoara, 2007.


BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii
Populare Române, bucureşti.



BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă
dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei;
Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.711.



BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.



TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.



http://www.iucnredlist.org



http://eunis.eea.europa.eu
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http://www.ittiofauna.org



www.fishbase.com



http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/report/?pe
riod=3&group=Fish&country=RO&region

2.3.4.2.4. Barbus meridionalis petenyi HECKEL, 1847
Nr. Informaţie/Atribut

Descriere

crt.
1

Cod Specie - EUNIS

127537

2

Denumirea ştiințifică

Barbus meridionalis petenyi HECKEL, 1847

3

Denumirea populară

mreană vânătă, moioagă, cârcuşă, mreană de munte, mreană de vale,
mreană de nisip, mreană pătată, mreană pestriţă, mreană râpănoasă,
mreană neagră, mreană cu flori, moiţă, cheştealcă, crămugă, jamlă,
jammă, jiblă, păstrăv de nisip, ştalcă

4

Statutul de conservare
în România

5

Descrierea speciei

NT - Aproape ameninţat cu dispariţia
Mreana vânătă sau moioaga (Barbus meridionalis petenyi) este un
ciprinid de talie mică-medie (15-28 cm, rar 30 – 35 cm), cu corp
fusiform, puţin comprimat lateral, acoperit cu solzi cicloizi mici,
inegali ca mărime. Masa corporală este de 250 – 450 g, iar în mod
excepţional ajunge la o masă de 500 – 700 g. Gura are o poziţie
ventrală (gură inferioară), semilunară, fiind mărginită de buze mult
mai cărnoase şi mai dezvoltate decât la specia Barbus barbus
(mreana). În jurul gurii sunt prezente patru prelungiri tegumentare
numite mustăţi, o pereche mai scurtă dispusă pe maxilă (mustăţi
anterioare) şi o pereche mai lungă dispusă la comisurile gurii (mustăţi
posterioare). Ultima radie simplă din înotătoarea dorsală este subţire,
flexibilă şi fără zimţi, iar înotătoarele ventrale se inseră în urma
inserţiei înotătoarei dorsale, acestea fiind aspecte care o deosebesc de
specia Barbus barbus (mreana).
Culoarea de fond pe partea dorsală este brun – ruginie, pe fondul
căreia sunt prezente/vizibile numeroase marmoraţii (pete) închise la
culoare, marmoraţii care uneori se contopesc între ele. De asemenea,
marmoraţii evidente se regăsesc pe flancuri, înotătoarea dorsală şi
93

caudală. Flancurile sunt galben – ruginii, iar prelungirile tegumentare
(mustăţile), înotătoarele pectorale, ventrale, respectiv înotătoarea
anală sunt de culoarea lămâii (galbene), restul înotătoarelor au
culoare asemănătoare corpului; partea ventrală a corpului este alb –
argintie.
Epoca de reproducere debutează în luna mai şi se încheie în luna
august. Icrele de culoare galbenă sunt depuse, în număr de 1.0001.500, în zona malurilor cu substrat pietros şi nisipos. Dezvoltarea
embrionară durează 10 – 14 zile (KÁSZONI, 1981).
Dimorfismul sexual este slab pronunţat astfel încât sexele sunt
recunoscute greu după aspectul extern (la masculii de mreană vânătă
înotătoarea anală este mai lungă decât la femele). Determinarea
sexelor se face cu multă precizie în perioada de reproducere deoarece
femelele au abdomenul mai bombat/voluminos, iar masculii au
abdomenul mai tare şi mai zvelt.
Sub aspect morfologic, mreana vânătă se aseamănă cu mreana
(Barbus barbus). Înafară de caracterele distinctive deja evocate,
marmoraţiile sale de pe partea dorsală, flancuri şi înotătoare îi
conferă acesteia un aspect particular. Un alt caracter care o
deosebeşte de mreană (Barbus barbus) îl reprezintă absenţa unei axe
roşii pe prelungirile tegumentare (mustăţi).
Se hrăneşte cu nevertebrate acvatice bentonice (oligochete,
tricoptere, efemeroptere, gamoride, tendipedide). Acest regim
alimentar poate fi completat cu alge, resturi vegetale şi icre. Indivizii
adulţi se pot hrăni şi cu puiet de peşte.
Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii.
6

7

Perioade critice
Cerinţe de habitat



mai – august deoarece este perioada de reproducere;



iunie – septembrie deoarece este perioada de predezvoltare.

Mreana vânătă sau moioaga trăieşte în apele curgătoare (specie
reofilă) din regiunile muntoase şi colinare (în aval de zona
păstrăvului), situate la o altitudine cuprinsă între 400 – 200 m.
Preferă apele reci, fără cascade, bine oxigenate, cu fund pietros şi
nisipos. Uneori se întâlneşte şi în unele pâraie mai nămoloase, care
vara se încălzesc puternic, însă numai la munte (BĂNĂRESCU,
1964). Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează
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în acelaşi loc.
Mreana vânătă se întâlneşte şi în zona scobarului (Chondrostoma
nasus), unde oscilaţiile termice sezoniere sunt mai mari faţă de zona
mrenei vânăte/lipanului (dispusă în amonte faţă de zona scobarului),
iar conţinutul de oxigen este moderat.
8

Arealul european este discontinuu, fiind prezentă în Franţa, Spania,

Arealul speciei

România, Ucraina şi Polonia. Este considerată specie nativă în
următoarele ţări: Franţa şi Spania.
9

Distribuţia în România

În România este răspândită cu precădere în cursul de munte şi colinar
(rar în zona de şes) al tuturor râurilor care izvorăsc la munte din
Sudul Banatului, Ardeal, Muntenia şi Moldova.

10

Populaţia naţională
Regiuni biogeografice

11

Alpină

Continentală

50.000 -

100.000 -

100.000 I

500.000 I

Panonică

Stepică

Pontică

Fotografii

Foto: Andrei OSMAN

10

Alte informaţii



ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA

privind sursele de

N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,

informaţii

PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii;
Ed. Balcanic, Timisoara, 2007.


BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii
Populare Române, bucureşti.



BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă
dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei;
Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.7-11.
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BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.



TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.



http://www.iucnredlist.org



http://eunis.eea.europa.eu



www.fishbase.com

2.3.4.2.5. Sabanejewia aurata balcanica KARAMAN, 1922
Nr.
crt.
1

Informaţie/Atribut
Cod Specie -

Descriere
594

EUNIS
2

Denumirea

Sabanejewia aurata balcanica KARAMAN, 1922

ştiințifică
3

Denumirea

zvârlugă aurie, câră, fâţă, şărpan

populară
4

Statutul de

LC - Posibilitate mică de dispariţie

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Zvârluga aurie este un cobitid de talie mică (până la 12 cm), cu corp
alungit, comprimat lateral cu aspect teniform, dar prezintă o talie mai
înaltă, respectiv mai groasă faţă de speciile din genul Cobitis. Gura mică,
are poziţie ventrală (gură inferioară) faţă de planul lateral (frontal) şi este
prevăzută cu două perechi de prelungiri tegumentare (mustăţi). Spinul
suborbital ascuţit este dispus înaintea şi sub jumătatea anterioară a
ochiului. Pedunculul caudal prezintă pe linia
medio-dorsală o creastă adipoasă, creastă care devine mai expresivă în
perioada de reproducere. Înotătoarele perechi (pectorale şi ventrale) sunt
rotunjite, iar înotătoarele neperechi dorsală, respectiv anală au marginea
dreaptă.
Preponderent prezintă un colorit de fond alb-galbui sau galben auriu. Pe
culoarea de fond sunt expuse pete brun-negricioase (şirul dorsal este
format din 10-14 pete, rar 8,9,15 sau16; laturile corpului prezintă o zonă
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cu puncte/pete/marmoraţii mai mici, excepţie făcând rândul de
puncte/pete/marmoraţii care este dispus mai apropiat de zona ventrală).

Posibile confuzii
Speciile cu care
zvârluga aurie poate fi

Caracterele diferenţiale faţă de
zvârluga aurie

confundată
Sabanejewia

Nu prezintă creastă adipoasă dorsală

romanica

la nivelul peduncului caudal.

Sabanejewia

Numărul de pete/puncte/marmoraţii

balcanica

este mai redus.

Epoca de reproducere are loc în perioada mai-august.
Hrana este procurată noaptea de pe fundul/faciesul mediului abiotic
(specie bentofagă); hrana este format dindiatomee, respectiv nevertebrate
de talie mică.
6

7

Perioade critice
Cerinţe de habitat



mai – august deoarece este perioada de reproducere;



iunie – septembrie deoarece este perioada de predezvoltare.

Preferă apele curgătoare a căror facies este format din prundiş amestecat
cu nisip şi argilă; altitudinea ecosistemelor acvatice reofile nu
condiţionează prezenţa ei.
Un obicei/comportament des întâlnit este acela de a se îngropa în
substratul/faciesul ecosistemului acvatic.

8

Arealul speciei

Zvârluga aurie este considerată specie nativă în: România, Republica
Moldova, Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia-Herțegovina,
Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Iran, Muntenegru,
Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Uzbekistan.

9

Distribuţia în

Zvârluga aurie este răspândită cu precădere în următoarele ecosisteme

România

acvatice reofile: Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Someşul Mare, Someşul
Mic, Bistriţa, Someşul Cald, Someşul Rece, Căpuşul, Someş, Crişul
Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Crișul Alb, Arieş, Târnava Mare,
Sebeş, Strei, Cerna, Bega, Timiş, Bârzava, Near, Miniş, Cerna,
Topolniţa, Jiu, Olt, Siret, Suceava, Moldoviţa, Bistriţa Moldovenească,
Prut.

10

Populaţia naţională

Regiuni biogeografice
97

Alpină

11

Continentală

Panonică

Stepică

Pontică

10.000 –

10.000 –

10.000 –

10.000 –

100.000 I

100.000 I

100.000 I

100.000 I

Fotografii

Foto: Andrei OSMAN

12

Alte informaţii

 ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA

privind sursele de

N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,

informaţii

PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii; Ed.
Balcanic, Timisoara, 2007.
 BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii Populare
Române, bucureşti.
 BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă dulce
a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei; Studia
Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.7-11.
 BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.
 TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.
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2.3.4.2.6. Misgurnus fossilis LINNAEUS, 1758
Nr.
crt.

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

551

2

Denumirea ştiințifică

Misgurnus fossilis LINNAEUS, 1758

3

Denumirea populară

ţipar, ţipar mare, chişcar, chişcar roşu, cic, cec, cicar, vârlan, vârlar

4

Statutul de conservare

LC - Posibilitate mică de dispariţie

în România
5

Descrierea speciei

Ţiparul este un cobitid de talie mică (25 cm, rar 30 cm), cu corp
alungit, puţin comprimat lateral; aspect serpentiform/vermiform,
aspect care nu se mai păstrează şi în regiunea cozii, regiune care are
un aspect teniform. Nările care sunt dispuse în apropiera ochilor
prezintă o compartimentare care este făcută de un pliu tegumentar
răsfrânt la exterior. Gura cu poziţie inferioară, prezintă buze cărnoase;
buza inferioară este prevăzută cu două perechi de lobi cărnoşi
(perechea posterioară prezintă lobi lungi şi subţiri, având aspectul
unor mustăţi). În apropierea orificiului bucal sunt prezente 3 perechi
de prelungiri tegumentare numite mustăţi (a 3-a pereche este cea mai
lungă). Pedunculul caudal prezintă pe linia medio-dorsală o
carenă/creastă adipoasă evidentă. Solzii care formează scheletul
extern, sunt mici, evidenţi şi suprapuşi parţial; linia laterală este greu
de localizat datorită faptului că solzii sunt mici/mărunţi.
Partea dorsală a corpului expune o culoare cafeniu închis pe fondul
căreia sunt vizibile pete/marmoraţii negricioase. Zona este delimitată
de o bandă neagră îngustă dispusă longitudinal ce debutează anterior
de la nivelul operculului, extremitatea superioară şi ajunge până la
baza înotătoarei caudale. Banda delimitatoare este întreruptă în partea
posterioară a corpului de pete izolate închise la culoare.
Ventral de banda delimitatoare, corpul expune o culoare cafeniu
închis, zonă care este iar delimitată de o bandă neagră, lată ce
debutează anterior de la nivelul ochilor şi ajunge la până la baza
înotătoarei caudale. Ventral de banda lată, corpul expune o culoare
galben – ruginiu pe fondul căreia sunt dispuse pete/marmoraţii
cafenii; cea de-a 3-a bandă apare în zona deschisă la culoare este
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îngustă şi întreruptă. Capul expune o culoare cafeniu deschis pe
fondul căreia apar marmoraţii/pete închise la culoare; înotătoarele
expun o culoare cenuşie fondul căreia apar marmoraţii/pete închise la
culoare.
Epoca de reproducere are loc în perioada martie-iunie. Ponta este
depusă pe vegetaţia acvatică (100.000-150.000 de icre). Masculi se
diferenţiază de femele prin faptul că a 2-a radie a înotătoarelor
pectorale este alungită şi mai groasă.
Paleta trofică a ţiparului este variată, de la plante acvatice şi detritus
vegetal la nevertebrate bentonice (crustacee, larve de insect, moluşte
etc.).
6

7

Perioade critice
Cerinţe de habitat



martie – iunie deoarece este perioada de reproducere;



aprilie – iulie deoarece este perioada de predezvoltare.

Preferă apele stătătoare sau lin curgătoare (zona mrenei până în zona
scobarului) din zona colinară şi mai rar în cea de şes. În râuri este
localizat în sectoarele care prezintă vegetaţie submersă, respectiv un
facies mâlos.
Respiraţia branhială este suplinită în unele cazuri de respiraţia
intestinală, particularitate care îl face rezistent la lipsa de oxigen din
apă.
Temperaturile ridicate din sezonul cald (vara), evaporarea apei până
la secare îl determină să se astruce în mâl până la adâncimea de
aproximativ 20 cm, fenomen care este prezent şi în sezonul rece
(iarna). Apariţia fenomenului de deshidratarea în perioadele
nefavorabile este împiedicată datorită faptului că tegumentul secretă
mult mucus. Alimentarea cu oxigen a camerei construite în mâl,
respectiv evacuarea dioxidului de carbon din cameră este posibilă
datorită faptului că aceasta cumunică cu exteriorul printr-un orificiu
îngust.
Nu întreprinde migraţii propriu-zise, fenomen care este pus pe seama
faptului că ţiparul nu excelează la capitolul înot.
Sensibilitatea ridicată a ţiparului la schimbările de presiune
atmosferică îl determină să urce adesea la suprafaţa apei, iar când este
scos din apă scoate un sunet/ţipăt („chiţăit”).

8

Arealul speciei

Distribuţia nativă a speciei se întinde din Franţa şi până la Volga
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inclusiv. Lipseşte în Anglia, Peninsula Scandinavică, Grecia,
Crimeea, Caucaz, fluviul Ural şi Asia Centrală, iar în Italia, Spania,
respectiv Croaţia a fost introdusă.
Specie nativă în: Austria, Belarus, Belgia, Bosnia şi Herzegovina,
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia; Finland, Franţa, Germania,
Ungaria; Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Macedonia,
Srerbia, Moldova, Montenegro, Olanda, Polonia, România, Rusia,
Slovacia, Slovenia şi Ucraina.
9

Distribuţia în România

În România, specia este prezentă în majoritatea apelor stagnante
colinare şi de şes, în sectoarele lente şi braţele moarte ale râurilor,
până în apropierea zonei montane.
De asemenea, specia mai este prezentă în ecosistemele acvatice
stagnofile artificial precum iazurile şi heleșteie.
Literatura de specialitate semnalează prezenţa ţiparului în următoarele
ecosisteme acvatice: Dunăre, Delta Dunării, complexul lagunar
Razelm, lacurile litorale Siutghiol şi Tăbăcărie, bazinul Someşului
Mic, bazinul Crasnei, pârâul Peţea, canalul collector al Crişurilor,
Târnava, pârâul Aranca, Bega, Ier, Timiş, bazinul Jiului, bazinul
Oltului, Argeş, Neajlov, Dâmboviţa, Colentina, Mostiştea, Ialomiţa,
Siret, Suceava, Şomuz, Bistriţa moldovenească, bazinul Buzăului,
Bârlat, Prut, respective în toate iazurile şi heleșteiele dispuse în
apropierea ecosistemelor acvatice reofile menţionate mai sus

10

Populaţia naţională
Regiuni biogeografice
Alpină

11

Continentală

Panonică

Stepică

Pontică

10.000 –

5.000 –

10.000 –

5.000 –

20.000 I

10.000 I

20.000 I

10.000 I

Fotografii

Foto: Andrei OSMAN
12

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

 ARSENE G., BANADUCT D., BANATEAN-DUNEA I., BITEA
N., DUMA I., FRATILA E., GROZEA I., ILIE V., MORET J.,
PARVULESCU L., STANESCU D. - Caiet de habitate si specii;
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Ed. Balcanic, Timisoara, 2007.
BĂNĂRESCU P. – 1964 –Fauna Republicii Populare Române –
Pisces – Osteichthyes, vol. XIII; Ed. Academiei Republicii
Populare Române, bucureşti.
BĂNĂRESCU P. – 2004 – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă
dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei;
Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 14, 2004, pg.7-11.
BĂNĂŢEAN – DUNEA I. – 2006 - Zonarea piscicolă a apelor
curgătoare; Agricultura Banatului Editată de U. S. A. M. V. B. T.;
Ed. Agroprint, Anul XV, nr. 2 (105), Timişoara.
TATOLE Victoria, IFTIMIE A., STAN Melanya, IORGU Elena,
OŢEL V. – 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România,
Ed. Imperium Print, Bucureşti.
http://www.iucnredlist.org
http://eunis.eea.europa.eu
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www.fishbase.com
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2.3.4.3. Herpetofaună
2.3.4.3.1. Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)
Cod Specie: 1188
Denumirea ştiințifică: Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)
Denumirea populară: Buhaiul de baltă cu burta roșie
Statutul de conservare în România: specie aproape amenintaţă.
Descrierea speciei:
Specie de broască de talie mică, cu aspect masiv, îndesat, spatele cu negi; dorsal brun-verzui sau
cenuşiu-verzui cu pete simetrice mai închise, ventral negru cu pete oranj sau galbene şi puncte mici
albe, predominând pigmentul negru iar petele oranj nemanifestând tendinţa de a conflua. Hibridează
introgresiv cu Bombina variegata; hibrizii se deosebesc în principal prin modelul ventral intermediar
ce diferă de B. bombina prin apariţia tendinţei de a conflua între petele deschise ventrale (TATOLE et
al. 2009). Trăieşte în ape stătătoare de şes şi dealuri joase. Iese din hibernare în martie, când intră în
apă pentru reproducere. Reproducerea poate dura până în iulie-august; adulţii rămân în sau lângă apă
şi după această perioadă. Se retrag pe uscat pentru hibernare în octombrie (TATOLE et al. 2009).
Perioade critice: perioadele de migrație (primăvara și toamna), lunile aprilie-iunie și septembrie.
Cerinţe de habitat:
În general, zonele umede cu vegetaţie de stuf sunt ocolite. Pentru depunerea pontei sunt preferate
locurile cu multă vegetaţie în lacuri eutrofe şi iazuri. Juvenilii şi subadulţii se pot întâlnii în locuri
lipsite de vegetaţie, în locuri cu apă mică. Iarna se ascund în găurile soarecilor, în fisurile din pământ
și în încăperi mai mari sub pământ (PETERSEN et al. 2004). Trăieşte în şi pe lângă bazine stătătoare
mari sau mici, permanente sau temporare cum sunt lacurile, bălţile, cursurile line de apă, iazuri, etc.,
în care se reproduce. Preferă bazinele puţin adânci sau marginile lacurilor mai mari. Se întâlneşte de
la 0-400 m altitudine. Spre limita superioară a distribuţiei sale altitudinale se întâlneşte pe aceleași
teritorii cu specia înrudită B. variegata, cu care poate hibrida ocazional (BOTNARIUC & TATOLE,
2005).
Larvele se hrănesc în general cu vegetaţia algală de pe plante şi alte structuri. După încheierea
metamorfozei specia merge la vânătoare şi în apă şi pe uscat. Cele mai multe studii au dovedit că în
spectrul lor trofic se regăsesc cantităţi mari de ţânţari. Pe lângă aceștia, spectrul de hrănire poate să
depindă şi de oferta trofică locală, fiind preferate: colembole, elateride, izopode şi altele. Pe lângă
acestea se mai enumeră arahnide, diplopode şi alte grupuri de coleoptere precum carabide,
curculionide, coccinelide, cerambicide, mai rar și râme (PETERSEN et al. 2004).
Arealul speciei:
Specia este nativă în următoarele state: Austria; Belarus; Bosnia şi Herțegovina; Bulgaria; Croaţia;
Danemarca; Germania; Grecia; Letonia; Lituania; Moldova; Polonia; Republica Cehă; România;
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Rusia; Serbia; Slovacia; Slovenia; Turcia; Ucraina; Ungaria; reintrodusă în Suedia şi introdusă în
Marea Britanie.
Distribuţia în România:
Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni; Balta Mică a Brăilei; Braţul Măcin; Câmpia Careiului;
Câmpia Ierului; Canaralele Dunării; Cefa; Cheile Turenilor; Ciuperceni-Desa; Coasta Lunii;
Comana; Corabia-Turnu Măgurele; Coridorul Jiului; Crişul Alb; Crişul Negru; Crişul Repede amonte
de Oradea; Defileul Crișul Albului; Delta Dunării; Drocea; Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul
Vederoasa; Fânaţele de pe Dealul Corhan-Săbed; Fțgetul Dragomirna; Gura Vedei-Saica-Slobozia;
Lacul Peţea; Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor; Lunca Buzăului; Lunca Inferioară a Crişului
Repede; Lunca Joasă a Prutului; Lunca Mijlocie a Argeşului; Lunca Crișul Albului Inferior; Lunca
Timişului; Mlaştina Satchinez; Munţii Măcinului; Olteniţa-Mostiştea-Chiciu; Pajiştile lui Suciu;
Pădurea Bârnova-Repedea; Pădurea Bădeana; Pădurea Bolintin; Pădurea de la Alparea; Pădurea
Esechioi-Lacul Bugeac; Pădurea Glodeni; Pădurea Goronişte; Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului;
Pădurea Stârmina; Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti; Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac;
Păduricea de la Sântău; Podişul Nord Dobrogean; Porţile de Fier; Râpa Lechinţa; Râul Prut; Râul
Tur; Săcueni; Sărăturile Jijia Inferioară-Prut; Suatu-Ghiriş; Valea Călmăţuiului; Valea Florilor; Valea
Olteţului; Valea Roşie (TATOLE et al. 2009).
Populaţia naţională: minima 350000, maxima 700000. Probabil sute de mii de exemplare
(BOTNARIUC & TATOLE, 2005).

Bombina bombina (LINNAEUS, 1758) (foto Pascu Mihai).
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2.3.4.3.2. Bombina variegata (LINNAEUS, 1758)
Cod Specie: 1193
Denumirea ştiințifică: Bombina variegata (LINNAEUS, 1758)
Denumirea populară: Buhaiul de baltă cu burta galbenă
Statutul de conservare în România: specie aproape amenintaţă.
Descrierea speciei:
Adulți: Este o specie de 4-5cm lungime, cu pielea pustuloasă, cu alura unei mici broaște râioase.
Verucozitățile cutanate prezintă adesea mici spini negri.
- Corpul este aplatizat, capul cu bot rotunjit, prevăzut cu doi ochi proeminenți cu pupile în formă de
inimă; lipsește timpanul și la mascul sacul vocal.
- Membrele sunt robuste, labele posterioare palmate, degetele membrelor anterioare libere.
Colorația dorsală gri pământie sau oliv închis, fața ventrală tipic galbenă (sau oranj) și neagră, petele
sunt etalate în principal pe fața internă a labelor anterioare și posterioare.

105

- Dimorfirmul sexual: masculii se diferențiază de femele printr-o talie ușor mai mică, membre
anterioare mai robuste, prezența calozităților negre închis pe antebraț și pe fața inferioară a degetelor
în momentul reproducerii.
Larvele (mormolocii):
- Corp de formă globuloasă; coada înaltă și scurtă, ceva mai lungă decât corpul.
- Spiraculul are o poziție mediană pe fața ventrală, ușor spre coadă.
Posibile confuzii:
Se poate confunda doar cu buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina). Diferența importantă
constă în culoarea diferită a feței ventrale, roșietică la Bombina bombina, cu pete de culoare mi
deschisă care nu au tendința de a conflua, și cântecul diferit al masculilor.
Perioade critice: perioadele de migrație (primăvara și toamna), lunile aprilie-iunie și septembrie.
Cerinţe de habitat:
Activitate:
-Hibernează din luna octombrie sub pietre sau trunchiul arborilor, în humus, litieră, fisurile solului,
sau galeriile rozătoarelor. Ies din hibernare în luna martie-aprilie, la câmpie. În cursul verii, în lunile
secetoase, se refugiază în aceleași tipuri de mediu.
- Este activ atât ziua cât și noaptea.
- Adulții rămân în apropierea apei în decursul sezonului estival, dar sunt capabili să întreprindă
deplasări relativ importante primăvara, în sezonul ploios.
- Nu se întâlnesc niciodată în efective importante.
- Dacă este amenințat, buhaiul de baltă cu burta galbenă se întoarce pe spate pentru a-și etala
colorația vie de pe partea ventrală.
Hrana:
- Mormolocii sunt fitofagi stricți sau detritofagi, consumând mai ales alge și diatomee.
- La debutul vieții aeriene, juvenilii se hrănesc în principal cu colembole, talia prăzii crescând ulterior
cu creșterea animalului. Regimul alimentar al adulților cuprinde, când este posibil, viermi și insecte
de mici dimensiuni (diptere și coleoptere).
Caracterele ecologice:
- Este întâlnit în general în zone cu tufărișuri, pajiști, liziera pădurilor și în context forestier de-a
lungul cărărilor, drumurilor și în luminișuri, în bălți sau pâraie. Frecventează biotopuri acvatice de
natură variată, câteodată puternic legate de activitatea omului: bălți permanente sau temporare,
șanțuri, gropi, marginile mlăștinoase ale lacurilor, bazine acvatice artificiale, cariere inundate etc.
- Ocupă în general ape stagnante sau încet curgătoare puțin adânci, bine însorite, sau ușor umbrite.
Malurile trebuie să fie line sau ușor denivelate pentru a fi accesibile. Tolerează apele dulci sau ușor
salmastre, dar nu apreciază apele curgătoare. Aceste medii diferite pot fi bogate în plante acvatice sau
complet lipsite de vegetație.
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- Nu are specii competitoare pentru ocuparea spațiului de viață, cu excepția uneori a brotăcelului
(Hyla arboraea), care poate fi întâlnit în aceleași medii.
Arealul speciei: Aria de distribuție acoperă majoritatea Europei centrale, Apeninii și Peninsula
Balcanică. Populația cea mai occidentală se întâlnește în Franța.
- Este o specie de terenuri joase, majoritatea populațiilor găsindu-se la altitudini inferioare celei de
500m. Depășește rar altitudinea de 800m.
- Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei, România, Bulgaria şi Grecia.
- În România este prezentă pretutindeni în zona de deal şi munte (mai frecventă în M. Apuseni şi
Podișul Transilvaniei).
Distribuţia în România:
Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni; Balta Mică a Brăilei; Braţul Măcin; Câmpia Careiului;
Câmpia Ierului; Canaralele Dunării; Cefa; Cheile Turenilor; Ciuperceni-Desa; Coasta Lunii;
Comana; Corabia-Turnu Măgurele; Coridorul Jiului; Crişul Alb; Crişul Negru; Crişul Repede amonte
de Oradea; Defileul Crișul Albului; Delta Dunării; Drocea; Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul
Vederoasa; Fânaţele de pe Dealul Corhan-Săbed; Fțgetul Dragomirna; Gura Vedei-Saica-Slobozia;
Lacul Peţea; Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor; Lunca Buzăului; Lunca Inferioară a Crişului
Repede; Lunca Joasă a Prutului; Lunca Mijlocie a Argeşului; Lunca Crișul Albului Inferior; Lunca
Timişului; Mlaştina Satchinez; Munţii Măcinului; Olteniţa-Mostiştea-Chiciu; Pajiştile lui Suciu;
Pădurea Bârnova-Repedea; Pădurea Bădeana; Pădurea Bolintin; Pădurea de la Alparea; Pădurea
Esechioi-Lacul Bugeac; Pădurea Glodeni; Pădurea Goronişte; Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului;
Pădurea Stârmina; Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti; Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac;
Păduricea de la Sântău; Podişul Nord Dobrogean; Porţile de Fier; Râpa Lechinţa; Râul Prut; Râul
Tur; Săcueni; Sărăturile Jijia Inferioară-Prut; Suatu-Ghiriş; Valea Călmăţuiului; Valea Florilor; Valea
Olteţului; Valea Roşie (TATOLE et al. 2009).
Populaţia naţională: minima 350000, maxima 700000. Probabil sute de mii de exemplare
(BOTNARIUC & TATOLE, 2005).
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Fig.1: Bombina variegata (LINNAEUS, 1758) (foto Pascu Mihai).
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2.3.4.3.3. Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758)
Cod Specie: 1220
Denumirea ştiințifică: Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758)
Denumirea populară: Broasca țestoasă de apă, țestoasa de baltă
Statutul de conservare în România: specie vulnerabilă.
Descrierea speciei:
Țestoasă de apă cu carapacea teșită, cu colorație negricioasă cu puncte galbene, mai vie la juvenili
(TATOLE et al. 2009)(vezi Fig.48). Ajunge la o lungime a carapacei ce depașeste rar 230 mm.
Greutatea maximă măsurată este de 1200-1500g. Privită de sus carapacea are o rotunjitură,
„orbiculară” spre eliptică, teșită. Exemplarele tinere sunt aproape rotunde, în creștere se lungesc și
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ajung la o formă eliptică (SOS, 2011). Poate trăi în jur de 80 până la 120 de ani. Trăiește în diverse
habitate umede: în deltă, luncile râurilor, lacuri, bălți, diverse ape stătătoare și lin curgătoare,
altitudinal de la nivelul mării până în etajul dealurilor înalte. Iese din hibernare în martie-aprilie. Intră
în hibernare în octombrie (TATOLE et al. 2009). Împerecherea are loc în lunile mai-iunie, în apă.
Ouale sunt depuse În grămezi de material vegetal putrezit sau în găuri pe care la sapă la aproximativ
10 cm adâncime, pe care apoi le acoperă. De obicei depun între 3 și 16 ouă lungi, ovale cu mărimea
de 3-4 cm lungime și sunt de culoare albă cu coajă tare (PETERSEN et al. 2004). Durata până cand
eclozează din ou depinde de durata insolației; 60-70 de zile (90) durează până când puii ies din ou cu
ajutorul dintelui de ou și apoi sapă în cuib pentru a ieși la suprafața solului (PETERSEN et al. 2004).
Uneori puii pot sta peste iarnă în ouă și eclozează abia în primăvara anului următor. Carapacea lor
este complet rotundă cu diametrul de 2-3 cm. Pentru a deveni capabili de reproducere, juvenilii au
nevoie de minim 6-10 ani (PETERSEN et al. 2004).
Perioade critice: perioadele de migrație, aprilie-iunie și septembrie-octombrie (primăvara și
toamna).
Cerinţe de habitat:
Trăiește în ape stătătoare și lin curgătoare, până la cca 700 m altitudine (BOTNARIUC & TATOLE,
2005). Preferă lacurile și locurile inundate din pădurile de foioase și zonele umede cu vegetație bine
dezvoltată, sau locuri cu o succesiune ridicată (PETERSEN et al. 2004). Preferă apele stătătoare sau cel
mult foarte lin curgătoare, care la fundul apei sunt mlăștinoase, care au zone cu porțiuni lin
curgătoare și care se pot încălzi foarte rapid. În turbării apar foarte rar. Locurile de depunere a pontei,
preferate sunt dunele de nisip (PETERSEN et al. 2004). Din cauza pierderii acestor locuri de depunere
a pontei, prin distrugerea sau degradarea lor, au fost întâlnite cazuri în care au fost folosite
suprafețele arabile sau drumurile forestiere. Locurile de hibernare sunt foarte puțin cunoscute, au fost
găsite în canalele de drenare și în gropi săpate de indivizi. Nu se cunoaște dacă toată perioada odihnei
de iarnă are loc într-o apă stătătoare sau parțial și pe uscat (PETERSEN et al. 2004).
Se hrănesc în apă cu pește mort, râme, melci, amfibieni și stadiile lor de dezvoltare biologică, rareori
cu pești vii, eventual peștii bolnavi (BLAB & VOGEL, 2002).
Arealul speciei: Specia este nativă în urmatoarele state: Austria; Bosnia și Hertegovina; Bulgaria;
Croația; Moldova; Republica Cehă; România; Serbia; Slovacia; Ucraina; Ungaria.
Distribuţia în România:
Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni; Balta Mica a Brailei; Bratul Macin; Campia Careiului;
Campia Ierului; Canaralele Dunarii; Cefa; Ciuperceni-Desa; Comana; Coridorul Jiului; Crisul Negru;
Crisul Repede amonte de Oradea; Defileul Muresului; Delta Dunarii; Diosig; Dumbraveni-Valea
Urluia-Lacul Vederoasa; Dunele de nisip de la Hanul Conachi; Fanatele de pe Dealul Corhan-Sabed;
Fagetul Clujului-Valea Morii; Gura Vedei-Saica-Slobozia; Lacul Petea; Lacul Stiucilor-Sic-PuiniValea Legiilor; Lacurile Faragau-Glodeni; Lunca Joasa a Prutului; Lunca Muresului Inferior;
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Mestecanisul de la Reci; Mlaca Tatarilor; Mlastina Satchinez; Oltenita-Mostistea-Chiciu; Oltul
Mijlociu-Cibin-Hartibaciu; Padurea Hagieni-Cotul Vaii; Padurea Starmina; Padurea si pajistile de la
Marzesti; Padurea si Valea Canaraua Fetii-Iortmac; Padurea Zamostea-Lunca; Platoul Mehedinti;
Portile de Fier; Rapa Lechinta; Rau Prut; Raul Tur; Recifii Jurasici Cheia; Sacueni; Saraturile Jijia
Inferioara-Prut; Sighisoara-Tarnava Mare; Tisa Superioara; Valea Calmatuiului; Valea Florilor;
Valea Izei si Dealul Solovan (TATOLE et al. 2009).
Populaţia naţională: minima 65000, maxima 85000. Zeci de mii de exemplare (BOTNARIUC &
TATOLE, 2005).

Fig.46:Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) (foto: Mihai Pascu)
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2.3.4.3.4. Triturus dobrogicus (KIRITZESCU, 1903)
Cod Specie: 1993
Denumirea ştiințifică: Triturus dobrogicus (KIRITZESCU, 1903)
Denumirea populară: Triton cu creastă dobrogean, triton dobrogean, sălămâzdră cu creastă.
Statutul de conservare în România: specie periclitată.
Descrierea speciei:
Specie de triton de talie mare, aspect gracil; piele mai puțin rugoasă decât la T. cristatus; membrele
scurte în raprt cu corpul; dorsal brun, brun-roșcat sau cărămiziu, cu pete mai închise, pe flancuri cu
puncte mici albe; ventral galben, oranj sau roșcat cu negru, pigmentul negru predominând; gușa
neagră cu alb. Masculii în rut au o creasta înaltă, dințată, întreruptă în dreptul membrelor posterioare
și o bandă alb-sidefie pe coadă. Hibridează introgresiv cu T. cristatus, mai ales în zona orașului
București; hibrizii cu aspect mai masiv, membre mai lungi în raport cu corpul, gușa adeseori neagră
cu alb (TATOLE et al. 2009).
Obiceiurile de hrănire, comportamentul în timpul împerecherii și dușmanii sunt asemănătoare cu
cele ale T. cristatus (GLANDT, 2010).
Specii cu care poate fi confundată sunt: Triturus arntzeni, T. cristatus, T. carnifex, T. karelinii si T.
macedonicus. În Delta Dunării trăiește T. dobrogicus dobrogicus iar în Câmpia de Vest T. dobrogicus
macrosomus (GLANDT, 2010). Specie tipică pentru zonele de șes și traiește la altitudini între 115350m, în luncile râurilor mari și pe pășunile inundabile. Pentru depunerea pontelor folosește iazuri,
brațe moarte, mlaștini și canale. Periodic sunt acceptate și bălți temporare (GLANDT, 2010). Devin
maturi după aproximativ 2 până la 3 ani și ating vârsta maximă de 18 ani; în mediul natural ajung
doar până la 3-8 ani.
Trăiește în habitate de luncă și deltă, în Delta Dunării, lunca Dunării și a râurilor mari, zone aferente
joase; se reproduce în lacuri, bălți, șanțuri, etc. Iese din hibernare în februarie-martie, când intră în
apă pentru reproducere. Reproducerea se încheie în mai-iunie; adulții pot ieși din apă în această
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perioadă, sau pot rămâne mai mult și chiar ierna în apă. Intră în hibernare în octombrie sau noiembrie
(TATOLE et al. 2009).
Perioade critice: perioadele de migrație (primăvara și toamna) lunile martie-mai și octombrie.
Cerinţe de habitat:
Trăiește în vecinătatea unor bazine stătătoare mai mari, cu vegetație bogată (lacuri, bălți, cursuri line
de apă), în care se reproduce. Prefera ca în jurul apelor să existe posibilități ample de adăpostire (stuf,
păpuriș, arbori, tufișuri, pietre, etc.); în afara perioadei de reproducere trăiește pe uscat, deși unele
exemplare rămân în apă tot anul; poate hiberna în apă sau pe uscat. Se întâlnește de la 100 la 1900m
altitudine (BOTNARIUC & TATOLE, 2005).
Habitatele de uscat (de iernare) nu depășesc 1300m distanță de zona umedă în care are loc
împerecherea și depunerea pontelor (THIESMEIER & KUPFER, 2000). Mai rămâne de remarcat că unii
indivizi rămân în zona umedă în timpul odihnei de iarnă. Perioada de împerechere are loc din martie
până la mijlocul lui iulie (perioada de vârf cuprinzând aprilie-mai)
Este o specie carnivoră, generalista în selecția hranei, care depinde în primul rând de oferta actuală pe
care o găsește. Larvele mici se hrănesc până la 90% cu crustacee mici și larve de diptere, iar larvele
mari mănâncă în primul rând larvele insectelor acvatice (țânțari, efemeroptere, trichoptere, larve de
libelule și coleoptere acvatice). Între generații are loc canibalismul (BABIK, 1998). Indivizii adulți pe
uscat mănâncă îndeosebi râme, insecte moi și larvele lor precum și melci. În apă se hrănesc cu
izopode acvatice, larvele insectelor, amfipode și melci acvatici, chiar și moluște. Tot în apă se
hrănesc cu pești mici, larve de moluște precum și cu larvele propriei specii (PETERSEN et al. 2004).
Arealul speciei: Specia este nativă în următoarele state: Austria; Bosnia și Hertegovina; Bulgaria;
Croația; Moldova; Republica Cehă; România; Serbia; Slovacia; Ucraina; Ungaria.
Distribuţia în România:
Balta Mică a Brăilei; Brațul Măcin; Câmpia Careiului; Câmpia Ierului; Cefa; Ciuperceni-Desa;
Comana; Corabia-Turnu Magurele; Crișul Negru; Delta Dunării; Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul
Vederoasa; Lunca Buzăului; Lunca Joasă a Prutului; Lunca Crișul Albului Inferior; Mlaștina
Satchinez; Oltenița-Mostiștea-Chiciu; Râul Tur (TATOLE et al. 2009).
Populaţia naţională: minima 25000, maxima 65000. Zeci de mii de exemplare (BOTNARIUC &
TATOLE, 2005).
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o

2.3.4.4. Avifaună

o
2.3.4.4.1. Alcedo atthis ispida L. 1758
Cod A229 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1758 Alcedo ispida Linnaeus, 1788 Alcedo bengalensis, Gmel., 1863 Alcedo minor Schleg., 19121921 Alcedo atthis ispida L.E. Hartert. Pentru alte sinonimii vezi Linția D. (1955), 1974 Alcedo
atthis Linnaeus (în Makatsch, 1974).
Denumirea în limba română
Pescăruș verde, pescăraș, pescărel vânăt, pescăriță, pescărel azuriu (Linția, 1954), pescar verde,
pescăruș verzuliu, pescăruș vânăt, Ivan pescarul, Ivan pescăruș (Băcescu, 1961), pescăraș albastru
(Munteanu, 1992; Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Coraciiformes, Fam. Alcedinidae
Descrierea speciei
Alcedo athhis este unul dintre cei patru reprezentanți africani ai genurilor cunoscute în fauna țării
noastre (Merops, Coracias, Upupa, Alcedo). Pasăre de talie mică, nu depășește ca lungime 18 cm (de
la vârful ciocului la vârful cozii); ciocul este conformat modului de hrănire ihtiofag. Cele două culori
dominante din penajul păsării sunt îmbinarea cromatic armonică complementară dintre portocaliu și
albastru. Orange-ul părții ventrale este asigurat de prezența pigmenților carotenoizi în timp ce partea
dorsală, irizantă, cu fluctuații între albastru și albastru-verde este rezultanta conlucrării celulelor
melanice cu cele hialine din structura penei care în această îmbinare reflectă din spectrul luminos
doar lungimea de undă pentru culoarea albastră (450 nm - 475 nm). Gușa: albă; tot alb în repetare,
penajul distal al tectricelor auriculare.; picioarele sunt roșii.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducere:
Specie sedentară (dar și oaspete de iarnă atunci când condițiile climatice particulare aspectului hiemal
adaugă populației autohtone indivizii coborâți din latitudini mai nordice), cuibărește la noi de-a
lungul intervalului martie- începutul lui aprilie până către sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie.
Durata incubației ouălor este de 19-21 de zile. Cuibul este plasat la capătul unei galerii de până la 2
m lungime săpată în malul vertical al râurilor, fluviilor, unde femela depune în medie 7 (6-10) ouă;
cuiburi au fost găsite și malurile abrupte ale unor lacuri dar și în alunecările de teren din preajma
apelor. Grija pentru incubarea ouălor apoi progenitură este în egală măsură asigurată de femelă și de
mascul.
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Activitate: specie diurnă. În căutare de hrană este permanent prezent de-a lungul cursului râurilor,
fluviilor și lacurilor; urmărește peștii ”la punct fix” de pe înălțimea unei crengi pe care îi prinde prin
plonjare și chiar scurtă urmărire sub apă. Prada o reprezintă speciile de talie mică.
Regim alimentar: ihtiofag.
Ecologie, habitat:
Pescărașul albastru este o specie palustră, acvatică, strict legată de existența sistemelor lotice și
lentice; prezent deopotrivă în Deltă, cum și de-a lungul țărmurilor fluviilor (Dunăre), râurilor
interioare, iazurilor, lacurilor, pescăriilor. Iernile foarte grele pot duce la declinul demografic al
speciei.
Repartizare geografică:
Repartizarea geografică concordă zonei nemorale a Europei cu extinderea arealului european până pe
coasta nordică a Africii și nord-vestului Asiei Mici. La noi este răspândit de-a lungul râurilor în
întreaga țară.

2.3.4.4.2. Anthus campestris (L) 1758
Cod A255 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE
Statut de conservare în RO: DD (date insuficiente)
Sinonimii
1766 Alauda campestris Linne, 1788 - Alauda mosellana Gmel, 1807 – Alauda campestris (Linne),
1855 – Corydalla striata Brehm, 1910 – Anthus campestris Hartert. (Dombrowski, 1946)
Denumirea în limba română
Fâsă-de-câmp, fâsă campestră (Dombrowski, 1946); fâsă-de-câmp (Băcescu, 1961)
Fâsă-de-câmp (Bruun versus Munteanu,1999, Munteanu, 2009).
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Motacillidae
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Motacillidae

Anthus campestris – fâsă-de-câmp - foto: Dan Stănescu ©
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Descrierea speciei
Dimorfismul sexual este abia sesizabil până la absent. Penajul păsărilor: brun palid. Sprânceana este
bine conturată. Partea dorsală, tectricele, toate, demarcate mai întunecat la polul bazal cum și penele
de pe creștet. Dintre fâse este specia cea mai mare, inconfundabilă prin cântecul ei. Determinările
făcute de noi se bazează mai cu seamă pe înregistrările sonore prelucrate ulterior spectral ca în
imaginea de mai jos.

Cântecul este inconfundabil și facilitează determinarea păsării și fără a fi necesar contactul optic cu
ea.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea:
Cuibul este plasat pe pământ și format din vegetația aflată în imediata preajmă. Perioada de cuibărit
este cuprinsă între mijlocul lui mai și începutul lui iulie, în funcție de pereche. Durata incubației:
două săptămâni. Ouăle în număr de 4-6 formează unica pontă din an. Există însă și ponte de înlocuire
așa cum este posibilă și o a doua pontă (rar) (Cramp, 1988., Makatsch, 1976). Fondul cromatic al
ouălor variază de la brun deschis la brun închis, petele (maculele) de pe ouă fluctuând între o
dispersie răzlețită până la densitatea acelorași dusă aproape de unificare (imaginea de mai jos). Forma
ouălor: oval-rotunjită, oval-alungită alteori ovoidă dar și ovoconică.

Cuib de Anthus campestris (cromatica ouălor fluctuează de la deschis la închis cu o densitate a
maculelor dusă la maximum; cazul de față) - foto: Dan Stănescu ©.
Activitate: specie diurnă, migratoare.
Regim alimentar: insectivor.
Ecologie, habitat:
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La noi este o prezență a silvostepei preferând întinsurile aride cu vegetație joasă dar și luncile,
luminișurile sporite, pășunile, arăturile nisipoase, zonele inundabile sau terenurile umede. În
ROSPA0015, situl învecinat, am identificat-o (în anii trecuți) deopotrivă în timpul migrației cum și
în perioada vernală și estivală, sit în a cărei cuprindere sunt incluse terenuri agricole și o bună parte
pășuni. Pentru ROSPA0014 nu deținem însă nici o confirmare a prezenței ei situație pe care o punem
pe seama condițiilor meteorologice atipice pentru întregul interval al cercetării din acest an (2014).
Specia este notată totuși cu un număr de 5-8 p cuibăritoare cf formularului standart Natura 2000 în
ROSPA0014.
Repartizare geografică:
Din Europa până în Urali apoi partea vestică a Siberiei iar în sud-est Asia Mică. Specia își mai
extinde arealul și asupra unei bune părți a Africii de Nord cu comasări importante în parte sa nordvestică. La noi în țară datele identificărilor cuibăririi speciei provin mai cu seamă din Dobrogea,
Moldova, Câmpia Română și vest sud-vestul țării.

2.3.4.4.3. Aquila pomarina C. L. Brehm 1831
Cod A089 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE
Sinonimii
1810 - Aquila naevia Mey et Wolf, 1831 – Aquila pomarina Brehm, 1910 – Aquila

naevia

Dombrowski, 1932 Aquila pomarina Hartert (Linția, 1954)
Denumirea în limba română
Acvilă-țipătoare-mică; vulturaș-țipător-mic, vulturaș-negru-mic (Linția, 1954); brahnancă, brehănă,
brihancă, brihancă-de-ploaie, budugău, cilihoaie, horliță, hultan, uli-de-iepuri(Băcescu, 1961); șorliță
(n.n.); Acvilă-țipătoare-mică (Bruun versus Munteanu,1999, Munteanu, 2009).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Accipitriformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
Acvila-țipătoare-mică are deschiderea aripilor (anvergura) destul de impresionantă: 145-170 cm.
Adultul are penajul brun-închis, cu supraalarele mici și mijlocii de o nuanță evident mai deschisă,
chiar brun-galben-sură, cap maro deschis, o pată deschisă deasupra bazei remigelor primare
interioare (vizibilă când aripa este deschisă) și o culoare deschisă pe supracodale. Juvenilul este puțin
mai închis, în special pe cap dar prezintă un contrast asemănător între supraalare și restul aripii; are o
dungă foarte îngustă de-a lungul vârfurilor supraalarelor. Mai prezint o pată mică de nuanță deschisă
pe ceafă. Silueta și zborul sunt asemănătoare cu ale acvilei-țipătoare-mari. Subalarele virează spre
ciocolatiu și sunt în mod normal mai deschise dar niciodată mai închise decât remigele. Penele de pe
tibie sunt mai rare decât obișnuit la păsările răpitoare mari. Sunetele emise nu sunt ca intensitate la
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fel cu cele ale acvilei-țipătoare-mari. ( după Bruun versus Munteanu,1999, Munteanu, 2009 cu
modificări). Ceara și degetele sunt galbene, irisul galben-auriu.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Cuibareste În Estul Europei În păduri de diferite tipuri mai cu seamă de foioase
intercalate cu pajiști naturale sau terenuri agricole, deseori în ținuturi mlăștinoase. Acvila-țipătoaremică este la noi oaspete de vară, sosește în martie și pleacă în octombrie; se reproduce în perioada
aprilie-august. Femela depune 2 ouă; cromatica de bază a acestora este nuanțată spre alb, ouăle fiind
pătate cu macule roșcat-brune și brune. Interesant este faptul că al doilea ou depus este de regulă mai
mic decât primul și totodată mai puțin pătat. Cuibul și-l construiește în arbori la înălțimi cuprinse
între 4 și 8 m (cf. literaturii); cele găsite de noi cu decenii în urmă în zona colinară a Sibiului
(Gușterița) erau amplasate în fagi la 4 m de sol. Specia revine la același cuib în fiecare an.
Activitate: specie diurnă, migratoare.
Regim alimentar: carnivor, prădează cu precădere micromamifere, hârciogi, popândăi dar și păsări,
șopîrle, broaște, hoituri.
Ecologie, habitat:
Survolează terenurile joase, pajiști naturale, terenuri agricole cu culturi joase ca înălțime, nu cu plante
înalte, ultimele făcând impracticabil accesul la hrană. În zona forestieră (păduri mature) până în
ținuturile subcarpatice.
Repartizare geografică:
Arealul speciei este disjunct. Limita nordică nu depășește izoterma de 17 0C a lunii iulie.
Disjuncția răspândirii este cauzată de existența a două subspecii, cea nominată și cealaltă cuibăritoare
în India. Dacă prima care trăiește și la noi este migratoare, cea indiană este sedentară. Efectivul
național se înscrie între 500-1500 perechi cuibăritoare.

2.3.4.4.4. Ardea purpurea L. 1766
Cod specie (EUNIS): A029
Statut de conservare în RO: CR(Critically Endangered) - specie periclitată
Denumire populară: stârc roșu
Descrierea speciei:
Penajul este cafeniu-roșcat în întregime nuanțat ușor în anumite zone spre bej întunecat. În zbor are
silueta particulară stârcilor, cu gâtul strâns și îndoit în formă de S, spre deosebire de lopătari (Platalea
leucorodia) și berze care îl țin întins. Cuibărește de regulă pe crengile sălciilor dar și a altor specii de
arbori (înalți) în colonii mici, monospecifice, dar și în colonii mixte.
Perioade critice:
aprilie/mai – iunie/iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat:
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zone umede,baltă, râu, liman, pajiști inundate, canale, lac, ghiol, mlaștini eutrofe, păduri de luncă
(cuibărit)
Arealul speciei:
Europa disjunct (Spania, Freanța, Austria, Ungaria), apoi Asia, Amur, Ussuri, NV Africii, Egipt,
Marea Roșie, Madagascar,Mauritania.

Ardea purpurea – stârc roșu - foto: Dan Stănescu ©
Distribuția în RO: Moldova, de-a lungul Dunării în SE țării, Transilvania, Banat dar mai cu seamă
Dobrogea (și în special în Delta Dunării).

2.3.4.4.5. Ardeola ralloides (Scop.) 1769
Cod A024 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1769 Ardea ralloides Scop, 1774 Ardea castaneia Gmel, 1789 Ardea senegalensis Gmel, 1828
Nycticorax ralloides Ehrenberg, 1871 Bubuculus ralloides Dubois, 1899 Ardea ralloides Scop, 1910
Ardeola ralloides Scop, Ardeola ralloides (Scop) Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Stârc galben, bâtlan galben, stârc-cu-coamă, stârc blond (Linția,1954), srârc galben (Băcescu,1961),
stârc galben (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae
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Ardeola ralloides - foto: Dan Stănescu ©
Descrierea speiei
Culoarea dominantă a penajului păsării este cea galbenă; galben ușor brumat pe spate, abdomenul,
aripile, coada și tectricele subcodale albe. În perioada de reproducere cromatica este mai intensă.
Penele capului și ale cerbicei sunt foarte lungi arătând ca o coamă. Marginile acestor pene sunt tivite
cu o dungă neagră (imagini). La bază ciocul este albastru deschis, vârful însă negru. Lorumul (frâul)
virează spre verde deschis în funcție de incidența luminii. Ochiul: galben. Picioarele: galbene.

foto: Dan Stănescu ©
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Pasăre migratoare, oaspete de vară sosește în teritoriu în a doua jumătate a lui aprilie
ca începând cu sfârșitul lui mai să fie deja de găsit primele cuibare (complete). Locurile favorabile
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amplasării lor sunt terenurile mlăștinoase, bălțile, lacurile cu vegetație înaltă, Delta. Cuibărește în
asociații mixte împreună cu țigănușii (Plegadis falcinellus), cormoranii mici (Phalacrocorax
pygmaeus) rar și în prezența celor mari (carbo) apoi cu egrtele mari, mici (Egretta alba, Egretta
garzetta). Cuibul este format din crengi. Atunci când își organizează vatra în stuf cuibul este alcătuit
din tulpinile de Phragmites. Ouăle sunt ovale ori lung-ovale, albastre-pal alteori albastre-verzui, fără
luciu. Depune 4-5 ouă dar pot fi și 6-7. Cele mai timpurii cuibare sunt de găsit la sfârșitul lui mai de
regulă însă la cumpăna dintre mai și iunie, chiar iunie. Incubația durează 22-24 de zile.
Activitate: diurnă; activitatea sa cea mai intensă este în amurg când se află în căutare de hrană.
Zborul păsării este leneș, lent, clătinat. Înafara perioadei de cuibărit trăiește solitar.
Regimul alimentar: peștișori, broaște, viermi, insecte de apă, melci.
Ecologie, habitat: zone umede, lacuri înstufite cu sălcii înalte, întinsuri de stuf, delte.
Repartizare geografică:
Arealul de răspândire al speciei, înafara sudului Europei se întinde peste Asia Mică – Turcia apoi
Iran, Turkmenistan până în Uzbekistan iar în sud în Israel și Irak. Este prezentă și în nord-vestul
Africii, în Egipt, apoi din Africa Centrală și de Sud până în Madagaskar.
La noi este prezentă în estul țării (harta) cu concentrări importante în Delta Dunării cum și de-a
lungul Crișul Albului inferior și în zona Crișurilor (pentru vest).
2.3.4.4.6. Aythya nyroca (Güldenst.)1770
Cod A060 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1769 Anas nyroca Güldenst., 1822 Nyroca nyroca Flem., 1824 Fuligula nyroca Steph., 1910 Fuligula
nyroca Dombrowski, 1955 Nyroca nyroca Linția; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Rață-cu-ochi-albi, rață țigănească, rață roșie (Linția,1954), rață roșie (Băcescu,1961), rață roșie
(Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae
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Aythya nyroca - foto:Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Capul și gâtul sunt roșii-brune, arămii, penajul în genral roșu-brun. Târtița este neagră. Pieprul: alb.
Partea inferioară a aripii este tot albă așa cum dorsal remigele apar bandate cu alb. Picioarele au
nuanță plumburie, ciocul este sur iar irisul alb. Face parte din grupul rațelor scufundătoare. Rața roșie
este la noi oaspete de vară dar a fost observată, rar, și în iernile blânde.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: cuibărește în sălciile scorburoase iar acolo unde asemenea sălcii lipsesc își
construiește vatra în stuf. Cuibul din scorbură este construit din puful femelei, spre deosebire de cel
din stuf în a cărui componență intră frunzele de papură, trestie, firele de iarbă și mușschi. Cuibarul
este complet la sfârșitul lui mai uneori abia la sfârșitul lui iunie. Ponta constă din 10 ouă (8-12).
Activitate: diurnă.
Regimul alimentar: materii vegetale în timpul verii în timp ce iarna trece la un regim aproximativ
carnivor (nevertebrate).
Ecologie, habitat: bălți și lacuri eutrofe cu vegetașie acvatică abundentă (inclusiv stufăriș) și
suprafețe de apă liberă. Preferă intinsurile de ape naturale dar cuibărește și pe heleștee, iazurile sau
lacurie de baraj parțial colmatate unde se dezvoltă și vegetația.
Repartizare geografică:
Arealul de răspândire al raței roșii este vast dar discontinuu în vestul și sudul regiunii palearctice.
Limita nordica o formează izoterma de 170C a lunii iulie iar cea sudică corespunde în mare măsură
izotermei de 320C tot a lunii iulie. Este răspândită din sud-vestul continentului nostru până în Asia
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Centrală. Efective relativ numeroase se află în Croația, la noi (România), Ungaria, Basarabia,
Ucraina și Grecia. Totalul populației europene este de 11.000 – 17.000 perechi .
Răspândirea la noi se concentrează mai cu seamă asupra Deltei Dunării, Bălții Mici a Brăilei dar
apare și în interiorul țării pe lacuri, heleștee, acumulări artificiale. În general rața roșie este mai
răspândită în sud-estul și vestul țării.

2.3.4.4.7. Botaurus stellaris(L.) 1758
Cod A021 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE
Sinonimii
1758 Ardea stellari Linnaeus, 1766 Ardea stellaris Linne, 1819 Botaurus stellaris Steph, 1932
Botaurus stellaris (L.) Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Bou-de-baltă, buhai-de-baltă, bâtlan-de-stuh, bic-de-baltă (Linția,1954), buhul, buhai, buhai-debaltă (Băcescu,1961), buhai-de-baltă (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae

Botaurus stellaris - foto:Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Gâtul păsării este foarte puternic și acoperit cu pene lungi. Culoarea generală este o trecere a
galbenului spre ocru împetrițată cu pete, puncte, macule longitudinale și transeversale, toate de
culoare brună (brun-închis). Iris: galben. Este, ca toți stârcii pasărea bălților și lacurilor mari
circumscrise de stuf, a cursurilor inferioare ale râurilor mari, fluviilor bogate în trestiș, deltă.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Pasăre migratoare, este la noi oaspete de vară cu toate că în unii ani au fost observate
exemplare și la vreme de iarnă. Cuibărește în stuf unde își construiește un cuib superficial din
tulpinile și frunzele de trestie bătrână; uneori își amplasează vatra și în răchitiș. Cuibarul constă din
3-5(6) ouă brunii, de culoarea lintei și se găsește de la sfârșitul lui aprilie până la începutul lui iunie.
Clocitul începe cu primul ou și durează 25 (26) de zile.
Activitate: diurnă.
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Regimul alimentar: pești, broaște, insecte acvatice și lipitori, iarna cu șoareci, pupe, larve.
Ecologie, habitat: bălți și lacuri eutrofe cu vegetașie acvatică abundentă mai cu seamă stufăriș
intercalat suprafețelor de apă liberă. Preferă intinsurile de ape naturale dar cuibărește și pe heleștee
sau iazuri cucerind în ultima vreme iazurile și lacurile colmatate paralel cu dezvoltarea unei vegetașii
palustre emerse, de la câmpie.
Repartizare geografică:
Arealul de răspândire este vast dar discontinuu în cea mai mare parte a regiunii palearctice. Limita
nordica o formează izoterma de 170C. Cuibărește și în sudul regiunii etiopinene în Africa. Buhaiulde-baltă este sedentar în sud și migrator sau parțial migrator în restul arealului.
Răspândirea la noi se concentrează indeosebi asupra Deltei Dunării; specia apare însă și în interiorul
țării pe lacuri, heleștee; la noi nu este o specie cu ”frecvență mare, mai ales în Banat” (Linția, 1955).
În ultimul timp se constată totuși o ușoară extindere a ariei de distribuție a buhaiului-de-baltă mai
ales în perimetrul bazinelor artificiale colmatate și abandonate.

2.3.4.4.8. Caprimulgus europaeus L. 1758
Cod A224 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE,EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1758 Caprimulgus europaeus Linneus, 1771 Hirundo punctatusus Tunst., 1866 Caprimulgus
peregrinus Brehm, Caprimulgus europaeus L. Fridwalszky, 1932 Caprimulgus europaeus Hartert.
Pentru alte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Caprimulg comun, rândunea-de-noapte-nordică, păpăludă nordică, mulgătorul caprelor (Linția,1954),
lipitoare, mulge-caprele, caprimulg, ciobănaș, lichitoare, lipici, mulguță, șișneab, spaimă, spaimanopții, văcăraș, strigă (Băcescu,1961), caprimulg (Munteanu, 1992; Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Caprimulgiformes, Fam. Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus - Caprimulg mascul - foto: Dan Stănescu ©
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Descrierea speciei
Oaspete de vară între lunile aprilie și octombrie, caprimulgul este o specie silvestră cu regim de viață
nictimeral-nocturn. Culoarea generală a penajului brun-cenușie subliniază la nivel de pană delimitări
alb-umbrite spre gălbui, îndeosebi pe mijlocul capului și în zona axilară; aici pot fi recunoscute și
unele nuanțe spre castaniu. În general penajul se aseamănă foarte bine cu scoarța arborilor realizând
astfel prin criptizare un excelent mod de camuflare pentru specie. Diferența dintre mascul și femelă
se remarcă la nivelul primelor remige primare unde masculul prezintă pete albe dungiforme așa cum
la extremitatea rectricelor, a codalelor așadar, evidențiază asemenea două macule albe de fiecare
parte a cozii. Păsările tinere sunt mai deschis și mai roșcat colorate. Ciocul este scurt dar cavitatea
bucofaringiană mare, urmare a adaptării la modul de hrănire insectivor. Prădător nocturn are în acest
scop dezvoltate în jurul ciocului, a comisurilor cavității bucale, un număr mare de vibrise (pene
transformate) care joacă rol de peri sensitivi.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea:
Cuibul este plasat pe pământ, fără urmă de ajustare. Pe locul ales, femela depune două ouă, ca formă
eliptice până la eliptic-alungite, fără luciu; pe fondul alb, alb-verzui, alteori slab roziu se află
presărate pete largi cenușii peste care se suprapun, cu aspect mozaicat, macule brune de toate
nuanțele. Pontele pot fi depuse începând cu sfârșitul lui Mai până la mijlocul lui Iulie. Embriogeneza
durează 17-18 zile.
Activitate: specie nictimeral-nocturnă, migratoare.
Regim alimentar: insectivor.
Ecologie, habitat:
Caprimulgul este o pasăre forestieră fără a agrea conform biologiei sale profunzimea pădurii ci mai
degrabă limitele ei spre ecoton. Preferă pădurile de conifere dar viețuiește și în cele de foioase, cu
aplecare însă de amestec. Predilecte sunt și luminișurile, tăieturile pentru liniile de curent electric
(sau nu), liniile somiere largi, pășunile împădurite, toate însă neacoperite de un strat ierbos înalt. În
unele părți ale ROSPA0014 asemenea condiții sunt prezente și favorabile prezenței speciei.
Repartizare geografică:
Din Europa până la lacul Baikal și urmând linia de sud-vest până în Afganistan. Pe continentul
African în nord-vest iar în nordul Europei în cea mai mare parte în Anglia, Irlanda iar spre est în
Danemarca, Suedia, parțial Norvegia, Estonia, Letonia.
În România, se pare că ar ocupa o bună parte din teritoriu; cum nu există însă un studiu axat numai pe
problema demografiei și chiar a prezenței speciei la noi datele oferite de literatura de specialitate sunt
rezultatul observațiilor întâmplătoare; de aici și slaba gradare a informațiilor concentrate în puncte ale
existenței speciei, pe hartă.
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2.3.4.4.9. Chlidonias hybrida (Pall) 1811 (în Collins, Svenson et all. 2010)
Chlidonias hybridus (în Bruun versus Munteanu,1999).
Cod A196 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1820 Sterna leucopareia Natterer, 1826 Sterna hybrida Pall., 1842 Hydrochelidon hybrida Bonap.,
1872 Pelodes hybridus Olple-Gall., 1932 Hydorchelidon Leudopareia (Temm.) – Hartert, 1932-1938
Chlidonias hybrida (Pallas) Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Chirighiță-cu-bărbie-albă, chirighiță-cu-gât-alb, pescăruș hibrid, pescăruș-cu-gât-alb (Linția,1954),
în lucrarea lui Băcescu (,1961)nu sunt pomenite denumiri populare pentru această specie; chirighițăcu-obraz-alb (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Charadriiformes, Subord. Lari, Fam. Sternidae

Chlidonias hybridus - foto:Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Chirighița-cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus) este o pasăre migratoare care soseste la noi odata cu
alte specii de chirighițe. Are partea de deasupra capului de culoare neagră, mărginită de o zona albă,
care cuprinde obrajii și zona de sub cioc. În rest, corpul are un colorit gri-albăstrui. Ciocul este lung,
ascuțit și roșu, irisul este maroniu, picioarele sunt scurte și roșii. Iarna penajul are nuanțe mult mai
deschise. Pasărea adultă are lungimea de 23-24 cm, deschiderea aripilor de 70-75 cm și greutatea de
80-90 g.
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Pe sol se deplaseaza cu pași mici, sacadațiEste o foarte bună zburătoare. Bate din aripi încet dar cu
aplitudine mare. Înaintarea este ondulatorie alteori cu viteză foarte mare.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Pasăre migratoare, este la noi oaspete de vară. În perioada iunie-iulie, femela depune
2-4 oua verzui cu pete negre. Ouăle sunt clocite de ambii parteneri; perioada de incubație durează 1418 zile. Ambele păsări își apără și își hrănesc puii neajutorați. Puii sunt acoperiți cu puf alb pe partea
ventrala și maroniu-cafeniu pe partea dorsală.
Activitate: diurnă.
Regimul alimentar: libelule, pești, insecte, larve și moluște.
Ecologie, habitat: bălți și lacuri eutrofe. Preferă apele de mică adăncime, iazuri și bălți, unde vânează
dar este tot atât de bine prezentă de-a lungul laturii vestice a spațiului cuprins între Delta Dunării și
Insula Sacalin (Meleaua Sacalin) cum și litoralul Mării Negre.

Chlidonias hybrida, Ch. leucopterus și Philomacus pugnax (Rovina) - foto: Dan Stănescu ©
Repartizare geografică:
Chirighița-cu-obraz-alb populeaza coastele si apele dulci ale lumii intregi. Apare în Europa, Asia si
Africa. Execută migrații mari până în regiunea tropicală, uneori până În regiunea antarctică.
Răspândirea la noi se concentrează îndeosebi asupra Deltei Dunării; specia apare însă și în interiorul
țării pe lacuri, heleștee; pentru ROSPA0014 este pasăre aflată în trecere în timpul migrației; câteva
perechi cuibăres în pescăria de la Rovina (9 perechi alături de Ch leucopterus).

2.3.4.4.10. Ciconia ciconia (L.) 1758
Cod A031 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1758 Ardea ciconia Linnaeus, 1793 Ciconia alba Bechst., 1855 Ciconia major Brehm,1938 Ciconia
ciconia ciconia (L.) – pentru alte sinonimii vezi Linția D. (1954)
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Ciconia ciconia - foto: Dan Stănescu ©
Denumirea în limba română:
Cocostârc, cocostârc alb, barză neagră, barză albă, cucostârc (Linția, 1954), cocorstârc, bárză, barză
comună (Băcescu, 1961), barză albă (Bruun versus Munteanu,1999), barză albă (Munteanu, 2009).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Ciconiidae
Descrierea speciei
Penajul păsării adulte este alb în contrast cu aripile la care remigele primare, secundare și terțiare ca
și axilarele sunt de culoare neagră, nu lipsesc reflexele albastre-verzui. Ciocul și picioarele sunt roșii
dar nu și în cazul puilor la care dominanta este cenușiu-albastră. Berzele adulte au irisul brun,
circumscris cu negru în spațiul periorbitar.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducere: Pasăre migratoare, oaspete de în jumătatea estică a continentului european, sosește la
noi ocupându-și teritoriile de cuibărit, în perioada Martie-Aprilie și părăsește țara în Septembrie; dacă
primăverile sunt timpurii pot fi observate exemplare sosite încă din Februarie așa cum accidental pot
rămâne și peste iarnă indivizi de obicei însă malazi ori accidentați.

Ciconia ciconia - foto: Dan Stănescu ©
Specie antropomorfă își construiește cuibul în apropierea vetrei umane, pe creasta acoperișului de
casă, pe cea de șură, pe hornul dezafectat al vreunei case, pe stâlpi de telegraf iar mai nou pe
aceeași de beton sau chiar pe cei ai liniilor de înaltă tensiune. Nu sunt evitați arborii masivi, morți,
dar rămași în picioare aflați în preajma gospodăriilor cum nici parii înalți la capătul cărora gospodarul
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a montat vreo roată de căruță ieșită din folosință. Cuibul este masiv, format din crengi, cu vatra
reîmprospătată ciclic și ocupat de același cuplu ani la rândul. Perechile sunt stabile.
Ponta este formată din ouă albe, ovale, rotund-ovale sau ovoide, 3-7 la număr, regula vorbind însă de
4(5) ouă (Makatatsch, 1974) (3-4 după Linția, 1955) depuse într-un interval de 48 de ore. Incubația
începe cu depunerea primului sau celui de al doilea ou și durează 29-30 de zile în perioada AprilieMai.
Ritualul premergător fecundării constă din trei verigi pre și una postcopulatorie în care este inclus și
arhicunoscutul salutul ceremonial al berzelor manifestat de altfel de-a lungul întregii perioade
cuprinsă între incubația ouălor apoi faza postembrionară a puilor până la a ajunge aceștia să fie
zburători.
Activitate: Ritmul biologic al berzei o definește ca specie diurnă. Execută zboruri planate ori active
survolând kilometri întregi de suprafețe deschise în alternanță cu staționările ori deplasările terestre,
toate condiționate trofic.
Regim alimentar: carnivor: diferite animale acvatice prinse din apele curgătoare sau stagnante aflate
în habitat și preajma acestuia: pești, amfibieni, șopârle, șerpi, micromamifere, lipitori, insecte mai
mari ori pui de păsări.
Ecologie, habitat: Barza albă este o specie relativ gregară, antropizată care cel puțin în perioada de
cuibărit trăiește în imediata apropiere a omului, mai cu seamă în sate și în mai puține cazuri la
periferia unor orașe din ținuturile cu altitudine mică. Prin aridizarea indusă sau naturală a terenurilor
din câmpie berzele se hrănesc mai frecvent decât în trecut pe terenurile agricole, pășuni, miriști și
pârloage, uneori chiar departe de orice sursă de apă. Pe lângă dominanța agroecosistemelor pe care le
exploatează trofic mai sunt de amintit unitățile fitosociologice de tip Arrhenatherion Koch 1926,
Filipendulion Segal 1966, Phragmition australis W.Koch 1926 cu Thyphetum latifoliae Soó 1927,
asociația Iris pseudacorus, etc. (Mertz, 2002).
Răspândire geografică:
Ciconia ciconia are răspândire palearctică, areal constituit din câteva arii distincte. Majoritatea
populației este cantonată în Europa ajungând spre N până la izoterma de 17 0 C a lunii iulie, cuibărește
în peninsula Iberică, în centrul continentului până în sudul Suediei și țările Baltice, Belarus, Ucraina,
Rusia până la limita Uralilor, iar spre sud-est până în Grecia. Populații mai restrânse sunt în Asia
Mică, Asia Centrală, Iran, estul Chinei. O populație izolată cuibărește în Africa de Sud, țintă de altfel
a berzei pentru iernare când cea mai mare parte a populației europeane se deplasează într-acolo
urmare a migrației de toamnă.
2.3.4.4.11. Ciconia nigra (L.) 1758
Cod specie (EUNIS): A030
Denumire populară: barză neagră
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Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă) – rară
Descrierea speciei:
Ca morfologie este perfect asemănătoare cu barza albă diferența fiind de cromatică a penajului.
Pasărea adultă este neagră (negru-brunatică), cu un luciu metalic verde-arămiu propriu capului,
gâtului, aripilor, spatelui, înclusiv penelor codale. Pieptul, abdomenul și gambele sunt albe. Tot albe
sunt subalarele mari până la jumătatea zeugopodului (humerus), dispunere ușor de recunoscut la
pasărea în zbor (imaginea de mai jos). Ciocul, inelul periorbital (tegumentul circumscris ochilor) sunt
roșii, roșii sunt și picioarele. În stadiul tânăr barza neagră are penajul brun cu slabe alunecări spre
negru și fără luciu metalic (strălucire dependentă de cantitatea de melanină din vexilul penelor).
Perioade critice: aprilie/mai – iunie/iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat:
Barza neagră este prin excelență o specie solitară, particulară ecosistemelor forestiere. Condiția ca
locul să fie ales este prezența a cel puțin unui fir de apă în preajmă. Pădurea trebuie să fie întinsă,
copacii înalți iar prezența omului sau urma activității sale, pe cât posibil inexistente.

Ciconia nigra – barză neagră - foto: Dan Stănescu ©
Arealul speciei:
Specie transpalearctică cu areal discontinuu cuprins între 30 0 și 600 latitudine nordică, între Atlantic
și Pacific. Pasăre migratoare iernează în Africa și în sudul Asiei. Este de întâlnit din peninsula
Balcanică și nordul Europei până la Amur, din Asia Mică până în Munții Altai, apoi Mongolia, cu o
disjuncție între N și S sub formă de culoar ce trece peste Marea de Azov și Marea Caspică. Izolat
cuibărește și în Africa de Est și Sud.
În Europa specia se află în cădere numerică fiind dispărută din Suedia și Spania.
Distribuția în RO: La noi se cunosc date certe ale cuibăritului speciei pentru întreaga Transilvanie.
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Rovina - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.12. Circaetus gallicus
Cod A080 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă) – sp. rară
Sinonimii
1771 Accipiter ferox Gmelin, 1788 Falco gallicus Gmel., 1932 Circaetus gallicus (Gm), Hartert.
Pentru celelalte 21de sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Șerpar, vultur șerpar (Linția,1954), șopârlar, brehanacă, uliu broscar, (Băcescu,1961), șerpar (Bruun
versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Falconidae
Descrierea speciei
Partea superioară a corpului este brună, parte ventrală deschisă la culoare (albă) cu dungi
longitudinale. Pe flancuri și pe tibii, penele sunt pătate cy brun. Coada bandată (3 ștraifuri). Treimea
anterioară a corpului (cap, piept, până la nivelul abdomenului) brune. Aripile sunt lungi cu capătul
distal al remigelor negru (ori brun întunecat spre negru).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Oaspete de vară (III-X) și specie de pasaj, a fost după Linția (1954), la începutul
secolului trecut, pasăre clocitoare în toată țara. Se reproduce în perioada aprilie-iulie, construindu-și
în fiecare an alt cuib plasat de regulă în arborii înalți din liziere sau
rariști. O particularitate a speciei este aceea că depune un singur ou ceea ce în condițiile actuale poate
reverbera negativ în rata natalității realizate; ne pronunțăm astfel deoarece o a doua pontă de
înlocuire este puțin probabilă. Oul este oval, alb, mat, indirect pătat prin contact cu resturile organice
rămase (chiar dacă numai temporar) în cuib. Maturitatea sexuală o atinge la 3-4 ani.
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Circaetus gallicus - șerpar - foto Dan Stănescu ©
Activitate: diurnă. Ziua, staționează pe arbori înalți care îi asigură prin posibilitatea controlului unui
câmp larg vizual coeficientul de siguranță necesar.
Regimul alimentar: carnivor. Se hrănește cu amfibieni și reptile, ophidieni, de unde i se trage și
numele.
Ecologie, habitat: specia este particulară pădurilor de diferite esențe în alternanță cu terenurile
deschise și însorite, cultivate sau necultivate, cu pajiști și tufărișuri. Trăiește în special ”în
ecosistemele care se caracterizează printr-o largă heterogeneitate din punct de vedere structural și
al utilizării terenurilor în care reptilele sunt abundente” (Munteanu, 2009).
Repartizare geografică:
Arealul european suferă o scizură N-S dinspre Danemarca spre Italia (inclusiv), se continuă însă
peste peninsula iberică spre nord-nord vestul Africii cu extindere pentru Asia în sud-vest.
Pasăre în trecut deloc numeroasă în țara noastră a devenit astăzi o prezență rară, chiar sporadică.

2.3.4.4.13. Circus aeruginosus aeruginosus (L.) 1758
Cod A081 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Sinonimii
1758 Falco aeruginosus Linnaeus, 1788 Falco rufus Gmel., 1866 Circus arundinaceus Brehm, 1910
Circus eruginosus Linné, Dombrowski, 1932 Circus aeruginosus Hartert. Pentru alte sinonimii vezi
Linția (1954).
Denumirea în limba română
Uliu-de-trestie,

uliu-de-stuf,

gaie-de-trestie,

uliu-de-baltă,

șorecar-de-baltă,

herete-de-baltă

(Linția,1954), corui, hultan, vierete, șovă (Băcescu,1961), erete-de-stuf (Munteanu, 1992; Bruun
versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Accipitridae
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Circus aeruginosus mascul și femelă - foto Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Ca urmare a existenței dimorfismului sexual, masculul are penajul galben-ruginiu și brun, capul
galben, pe aripă cu o zonă cenușie, sub aripă și la bază remigele nuanțate alb, aceleași proximal deci
cu vârfurile, negre în timp ce femela este îmbrăcată mai uniform brun, pe creștet, cerbice, piept și pe
umeri nuanțată galben-ruginiu. Ceara, colțurile gurii și picioarele sunt la ambele sexe galbene.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Obișnuit, cuibul este plasat pe sol având ca suport stuful din imediata apropiere frânt
(indoit, culcat), centrul prezentând o scufundătură puțin adâncă (5-7 cm.). Diametrul vetrei ajunge în
schimb la cca. 1 m. Cuibul refolosit în anii următori suferă un adaos de material format din crengi,
mușchi, diferite ierburi, în așa mod ca marginea sa să depășească oglinda apei cu aproximativ 40-80
cm. Ponta este formată din 4-5 (6) ouă ovale ori rotund-ovale, albe cu irizații albastre sau verzi, fără
luciu evident. Intervalul perioadei de reproducere este cuprins între ultima treime a lui Aprilie până
spre mijlocul lui Mai; între primul ou și depunerea celui de al doilea sunt necesare 2-3 zile și iarăși
atâtea intervale pentru fiecare ou în parte. Incubația durează 32 (36,38) de zile. Clocitul este aigurat
doar de femelă. Puii sunt staționari în cuib mai mult de o lună și devin zburători după a 56-a zi.
Activitate: specie diurnă, carnivoră, survolează întinsuri largi în căutare de hrană; terenurile explorate
în acest sens sunt înmlăștinirile, zonele umede în general, suprafețele de apă, terenurile agricole,
luncile și pe cât posibil chiar pășunile.
Regim alimentar: carnivor, regim alimentar format din micromamifere, insecte și păsări mici.
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Ecologie, habitat: Specie rezidentă, eretele-de-stuf este răspândit mai cu seamă în regiunile de
câmpie cu preferință pentru stufărișuri în perioada de reproducere la adăpostul cărora își construiește
cuibul.
Preferă ținuturile întinse, stepice, câmpia înierbată, pajiștile naturale necultivate, luncile înierbate,
terenurile mlăștinoase în apropierea bălților sau lacurilor (acestea din urmă putând oferi nu numai o
sursă trofică variată dar și ”furnizarea” unor locuri potrivite pentru cuibărit) iar ca habitat secundar,
terenurile agricole.
În ROSCI0014, asemenea condiții sunt teoretic prezente cu toate că locurile observării concrete ale
speciei au fost cuprinse, de regulă, în perimetrul zonelor umede.
Repartizare geografică:
Africa de nord-vest, Europa cu excepția nordică a continentului, Asia Centrală, Asia Mică până în
Afganistan. Cuibăritul ereteleui-de-stuf în România: pentru estul țării din nord până în sud iar pentru
vest tot astfel dar cu confirmări mai rare; în Transilvania doar în nord apoi est.
2.3.4.4.14. Circus cyaneus (Lineé 1766)
Cod A082 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: CR(Critically Endangered)
Sinonimii
1766 Falco cyaneus Linné, 1788 Falco griseus Gmel., 1932 Circus cyaneus cyaneus (L) Hartert –
pentru alte sinonimii vezi Linția D. (1954)
Denumirea în limba română
Uliu vânăt, gaie vânătă, herete de câmp (Linția, 1954), uli vânăt, herete vânăt (Băcescu, 1961), erete
vânăt (Munteanu, 1992; Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
Specia se remarcă printr-un pregnant dimorfism sexual în care de regulă, ca în cazul întregului gen,
masculul este în greutate mai ușor decât femela (greutatea masculului nu o depășește pe cea a unui
porumbel de scorbură, în medie 300-400 gr., în timp ce aceea a femelei poate ajunge și la peste 700
gr.).
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Circus cyaneus - mascul - foto Dan Stănescu ©
Penajul masculului albastru-cenușiu se află în contrast flagrant cu cel al femelei, dominant brun.
Gâtul și partea dorsală la mascul sunt uniform albastre-cenușii cu excepția târtiței albe. Tot alb este și
penajul ventral în timp ce proximitatea aripilor (remigelor) este neagră. Aspectul petei negre dar și
lungimea remigelor (fig de mai jos) sunt elemente de departajare pentru cele trei specii cyaneus,
pygargus, macrourus.
Atunci când pasărea este observată în zbor, diferența dimensiunilor dintre

remigele primare,

echilibrată, imprimă vârfului aripii aspectul de rotunjit. Bordul posterior al aceleiași este limitat de o
bandă neagră.
Spre deosebire de mascul coloritul de bază al femelei este cafeniu, cromatică proprie părții dorsale –
cap, trunchi, coadă și tectricelor mici, mijlocii și mari; la nivelul stilopodului tectricele mari sunt
nuanțate mai luminos decât restul penajului. Albul târtiței este mai mare decât la celelalte două specii
(pygargus, macrourus). În jurul gâtului se observă un guler mai deschis la culoare dar îngust. Partea
ventrală apare striată. Ventral, aripile nuanțate cenușiu sunt străbătute de benzi brun-întunecate.
Dungi evidente asigură și desenul cozii dintre care ultima (vârful cozii) este mai lată decât restul
celor existente.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducere: C. cyaneus cuibărește solitar, asocierea mai multor perechi în perioada de cuibărit
(termenul de cuibărit în colonie este impropriu deoarece specia nu este o specie colonială)
întâmplându-se acolo unde densitatea populației este foarte mare și oferta trofică peste limita
abundenței. Obișnuit perechile din anul în curs sunt monogame cu toate că nici biginia (bigamia) nu
este caz particular. Uneori masculii se pot manifesta chiar poligini (poligami) asigurându-și
transmiterea informației genetice până la 7 femele (Glutz et all., 1971).
Jocul ”nupțial” constă din zboruri în voltă, loopinguri executate de către mascul, atacuri mimate
asupra femelei la care aceasta aasistă de pe înălțimea unui arbore sau se implică în zboruri paralele,
prinderi reciproce de ghiare și răsturnări în aer. În timpul acestor zboruri masculul este purtătorul
unei prăzi pe care în final o predă femelei după care are loc copulația.
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Cuibul, exploatat mai mulți ani la rând, este plasat pe sol uscat, umed ori mlăștinos, circumscris de
vegetație densă. Construcția alcătuită din crengi, are vatra căptușită cu vegetație uscată, stuf și alte
plante. Ouăle albe variază ca număr între 2 și 7, sunt albe, în unele cazuri punctate cu macule roșcate.
Cuibărit în țară: improbabil, date concrete care să dovedească nidificația sa nu există, nici pentru
secolul trecut (Linția,1954) nici pentru timpii recenți (Munteanu et all., 1994)
Activitate: specie diurnă. În căutare de pradă eretele vânăt execută zboruri joase după tipicul genului
pe care îl reprezintă.
Regim alimentar: carnivor. Hrana de bază o asigură mamiferele de diferite mărimi, de la cea a
șoarecelui până la cea a vătuilor de iepuri. Prădează și șopârlele cum și păsărelele.
Ecologie, habitat: Pajiști naturale, ținuturi de câmpie necultivate cu caracter stepic dar și, chiar dacă
mai rar, lunci înierbate, terenuri mlăștinoase în apropierea bălților, cursurilor de ape. Ca habitat
secundar având scop de sursă trofică pot fi luate în considerație culturile agricole. Iarna, în timpul
migrației, eretele poate fi observat de regulă în zbor dar și poposind pe sol.
Repartizare geografică
Circus cyaneus are răspândire nord-palearctică, din Irlanda până în Kamciatka, din Spania în
Cazahstan, Mongolia și China nordică. Concentrarea importantă a populației pentru continentul
european se află în șesurile cuprinse între Belgia și Polonia, unde și cuibărește. La noi este oaspete de
iarnă și de întâlnit în perioadele de migrație.

2.3.4.4.15. Crex crex (L.) 1758
Cod A122 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1758 Rallus crex Linnaeus, 1831 Crex herbarum Brehm, 1910 Ralus crex Linné, Dombrowski, 1932
Crex crex Hartert. Pentru alte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Cristei roșu, cristei, cârstel, cresteț, crastaniu, cârstei (Linția,1954), cristel-de-iarbă, cristeiaș pestriț,
cristeiaș mic, cristeiu-de-câmp, cresteu, cristăl (Băcescu,1961), cârstel-de-câmp (Bruun versus
Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Gruiformes, Fam. Rallidae
Descrierea speciei
Partea dorsală este brun-măslinie roșcată cu pete întunecate; remigele sunt brun surii cu steagul
extern roșcat iar marginea aripii albicioasă. Coada este mai roșcată decât spatele. Bărbia, gâtul și
gușa sunt cenușiu-alburiu-roșcate, penele flancurilor și tectricele subcodale roșu-ruginii bandate
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transversal. Dimorfismul sexual se manifest printr-o cromatică mai pronunțată la mascul și lipsa
cenușiului pe gât-gușă la femelă. Pasăre migratoare.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Pasăre migratoare sosește în teritoriu în a doua jumătate a lui aprilie ca începând cu
sfârșitul lui mai să fie deja de găsit primele cuibare (complete). Locurile favorabile amplasării lor
sunt terenurile uscate cu vegetație înaltă. Ouăle sunt ovale sau scurt-ovale de culoarea măslinelor
verzi, alteori alb-albăstrui ori de nuanța untului rânced; sunt intens pătate în brun, brun-roșcat mai cu
seamă la nivelul polului bazal. Numărul ouălor depuse de femelă variază între 7-9 (8-12) iar numărul
pontelor pe an se rezumă la una singură; pot exista însă și ponte de înlocuire dacă în perioada
cositului cuibarul inițial a fost distrus. Perioada de incubație oscilează în jurul a 19 zile.
Activitate: de regulă diurnă; activitatea sa cea mai intensă este în zori dar poate fi auzit și noaptea
emițând sunetele caracteristice asemănătoare sunetului emis de trecerea unui obiect dur peste dinții
unui pieptene. Zboară la înălțime joasă, se deplaseză în majoritatea cazurilor pe sol rămânând ascuns
vederii din cauza vegetației înalte care îi servește drept camuflaj. Ca urmare majoritatea
determinărilor prezenței păsării într-un habitat se fac pe calea receptării acustice.
Regimul alimentar: este format preponderent din nevertebrate (insecte: Tetrix, Acrididae,
Tettigoniidae, Gryllotalpa, Gryllidae, coleptere, heteroptere, furnici, himenoptere, libelule, muște,
fluturi, apoi miriapode, râme; moluște: Laciniaria, Limnaea, Galba, etc., ocazional vertebrate de talie
mică (broaște tinere, puii încă mici ai unor păsări /rar/) și semințerii de toate felurile, tulpini de
graminee, coji de ouă, etc.
Ecologie, habitat: Specie migratoare – oaspete de vară; primele exemplare sosesc la noi în Aprilie
reîntoarcerea spre latitudinile sudice începând cu luna August. Locurile favorite cârstelulului-decâmp sunt fânețele umede neamendate chimic, marginile lacurilor acoperite de rogoz, locurile
ierboase sau cele copleșite de buruieni, zonele inundabile din lunca râurilor; preferă zonele umede cu
asociații de tip Molinietum caeruleae Kuhn 1937, vegetația cu Carex, Juncus, Cirsium, Phleum dar
și culturile agricole de cereale păioase, trifoi ori lucernă.. Sub acest aspect ROSPA0014 ar îndeplini
unele condiții privind aspectul ofertei de recuzite1 pentru Crex crex. După recoltare cristeii se retrag
în porumbiști, pârloage, ierburi cu tufe.
Repartizare geografică:
Arealul speciei acoperă întregul continent cu excepția Spaniei, Peninsulei Balcanice și țările din Nord
dar se prelungește în est până la Lacul Baikal, vestul Chinei, cuprinzând în sud Asia Mică și Iranul.
La noi, date sigure ale cuibăririi cârstelului provin din jumătatea estică a țării mai puțin din rest cu
presupunerea unei răspândiri mai largi decât cea știută în prezent. Cele mai puține date provin din
Banat. Ca și în restul Europei efectivele sunt în scădere, în 1997 numărul perechilor clocitoare fiind
cuprins încă între 20.000 și 22.000 (?) (Carmen Gache, op.cit Munteanu, 2009).
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2.3.4.4.16. Dendrocopos medius L. 1758
Cod A238 cf cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Sinonimii:
Dryobates medius (L) (în Linţia, 1954), Picoides medius (Linnaeus 1758) (în Glutz von Blotzheim,
1980)
Denumiri în limba română:
ciocănitoare-pestriţă-mijlocie (Linţia, 1954), ciocănitoare, fluerac, ţâclă, toantă, ciocănitoaremijlocie-frumoasă ( Băcescu, 1960), ciocănitoare-de-stejar (Bruun şi colab.,vers.ro. Munteanu,
1999)
Încadrare taxonomică:
cls. Aves, Ord. Piciformes, fam. Picidae.

Dendrocopos medius - foto: Dan Stănescu ©
Descrierea speciei:
este o pasărea puţin mai mică decât mierla cu un colorit predominant negru şi alb; ciocul alb murdar
spre albăstrui, fruntea şi partea anterioară a capului: amestec de brun, cenuşiu, alb şi roşiatic; partea
de sus şi posterioară a capului: roşu aprins. Sexele pot fi departajate în observaţiile de teren numai
prin aprecierea corectă a culorii roşii a capului, mai densă, apăsată şi strălucitoare la mascul. Ceafa,
spatele anterior, frâul, aripile şi coada: negre. Obrajii, laturile gâtului şi umerii aripii: alb-cenuşii.
Gâtul şi pieptul sunt albe cu virarare pe flancuri, piept şi abdomen spre alb-gălbui (estompate
fumuriu) la femelă şi alb-gălbui spre roziu (estompate fumuriu) la mascul. Pieptul, mai cu seamă
flancurile, sunt străbătute de striaţiuni longitudinale întunecate.
Posibile confuzii:

Specia este uşor

confundabilă cu

masculul

ciocănitoarei-petriţe-mici

(Dendrocopos minor) care însă spre deosebire de ciocănitoarea-de-stejar, nu are spatele negru ci
1

Termenul este preluat din ecologie: Schwertfeger (1974): ”Autokologie” vol I., Hamburg u. Berlin
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străbătut de striuri orizontale albe. Determinările pe teren în cazul nespecialiştilor sugerăm să fie
făcute cu ajutorul determinatorului SOR (Bruun şi colab., 1999 în tălmăcirea românească a lui Dan
Munteanu), în care sunt punctate toate caracterele de diferenţiere faţă de restul speciilor genului
Dendrocopos sau oricare alt determinator de teren (Peterson, Heinzel, Makatsch, etc.).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: De regulă există o singură pontă pe an; au fost găsite şi ponte de înlocuire urmare a
distrugerii prin prădare sau alţi factori exogeni a primului cuibar.
Cuibăreşte în scorburi pe care le dăltuieşte pe de-antregul, singură. Alteori fasonează scorburile
naturale. La procesul cioplirii participă ambii parteneri. Arborii preferaţi sunt: fagul, stejarul,
castanul, arinul şi salcia, întâmplător pomii fruciferi, rar coniferele (Makatsch, 1976). Ouăle de
culoare albă în număr de 5-6, mai rar 7-8 sunt depuse pe rumeguşul rezultat din dăltuire, aflat pe
fundul scorburii. Incubaţia durează 14 zile, clocitul revenind atât femelei cum şi masculului, cu o
participare ceva mai apăsată a celui din urmă. Puii eclozaţi, rămân la cuib conform caracterului lor de
nidicoli încă 20-23 de zile, răstimp în care sunt hrăniţi de adulţi, zilnic, cu o cantitate de insecte şi
alte nevertebrate, egală în greutate cu greutatea corpului fiecărui pui în parte. După acest interval de
timp, puii părăsesc scorbura, pot zbura, familia destrămându-se definitiv după alte câteva zile
consecutive acestui moment.
Activitatea: diurnă; specie solitară şi sedentară (nu migrează) care se poate însă asocia în timpul
iernii stolurilor polispecifice (piţigoi, auşei, gaiţe) eratice, aflate în căutare de hrană.
Regim alimentar: insectivor (carnivor).
Ecologie, habitat: În biotop forestier (preponderent la şes, pădurile de câmpie în care dominană
stejăretele şi şleurile cu stejar pedunculat, cereto-gârniţetele, ceretele şi gârniţele (Stănescu şi colab.,
2002), luncă, parcuri.
În toate cazurile este asigurată staţionarea, troficizarea şi refugiul („odihna”). Din punctul de vedere
al etajării ornitologice se încadrează etajului tetraonidelor cu coborîri, toamna, până în etajul
columbidaelor (Radu, 1967)
Repartizarea geografică:
Specie comună în Europa centrală şi de est (origine geografică europeană), cu excepţia Italiei,
începând din Pirinei până în Urali iar în sud, circumscris Mării Negre, în Bulgaria, Turcia până la
Marea Caspică spre Iran.
Pentru Vestul ţării noastre din nordul Bihorului până la Dunăre cu excepţia pustei la graniţa cu
Ungaria (? n.n); totalul perechilor clocitoare în ţara noastră este apreciat la 3.000-10.000 de perechi
(vezi Munteanu şi colab., 1994).

2.3.4.4.17. Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833
Cod A429 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE
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Sinonimii:
1833 Dryobates syriacus (Hempr. Et Ehrnb); 1921-1922 Dryobates major balcanicus Gengl. Et
Stres.; 1933: Dryobates syriacus romanicus I. Cătuneanu; 1954: Dryobates syriacus balcanicus Gengl
et Stres (toate în Linţia, 1954), 1980: Picoides syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833) (în Glutz von
Blotzheim, 1980), 1999: Dendrocopos syriacus (în Bruun et all., versiunea românească: Munteanu,
1999).
Denumiri în limba română:
ciocănitoare-pestriţă-urbană, ciocănitoare balcanică, ciocănitoare siriacă (Linţia, 1954),ciocănitoarede-oraș ( Băcescu, 1960), ciocănitoare-de-grădini (Bruun şi colab., vers.rom. Munteanu,1999)
Încadrare taxonomică:
cls. Aves, Ord. Piciformes, fam. Picidae.

Dendrocopos syriacus - ciocănitoarea de grădini - foto: Dan Stănescu ©
Descrierea speciei:
Este asemănătoare ciocănitorii-pestriță-mare (Dendrocopos major) doar că îi lipsește dunga neagră
de pe laturile gâtului până la ceafă; are de asemenea mai puțin alb pe rectricele exterioare iar
subcodalele sunt roșu-palid; flancurile pot fi ușor striate. Determinările pe teren în cazul
nespecialiştilor sugerăm să fie făcute cu ajutorul determinatorului SOR (Bruun şi colab., 1999 în
tălmăcirea românească a lui Dan Munteanu), în care sunt punctate toate caracterele de diferenţiere
faţă de restul speciilor genului Dendrocopos sau oricare alt determinator de teren (Peterson, Heinzel,
Makatsch, etc.).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
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Reproducerea: Există o singură pontă pe an; au fost găsite şi ponte de înlocuire a primului cuibar,
urmare a distrugerii prin prădare sau alţi factori exogeni.
Cuibăreşte în scorburi naturale pe care le fasonează. Arborii preferaţi sunt: nucul, cireșul, prunul,
dudul, salcâmul, plopul argintiu, plopul negru uneori salcia, ocazional în oricare arbore din parcuri
sau grădini (Glutz, 1980). Distanța de la sol a cuibului variază între (0.8)2.0 m și 4.0(15) m. Depune
între 4 și 7 ouă, de regulă 5, alb sticlitoare (Makatsch, 1976).
O descriere a construirii cuibului, depunerii ouălor, creșterii puilor, etc., este detaliat prezentată de
Linția în volumul 2 al Păsărilor din România, p. 54-56. (Linția, 1954).
Activitatea: diurnă; specie solitară şi sedentară care se poate însă asocia în timpul iernii stolurilor
polispecifice (piţigoi, auşei, gaiţe) eratice, aflate în căutare de hrană.
Regim alimentar: insectivor (carnivor).
Ecologie, habitat: În biotop forestier (preponderent la şes, pădurile de câmpie în care dominană
stejăretele şi şleurile cu stejar pedunculat, cereto-gârniţetele, ceretele şi gârniţele (Stănescu şi colab.,
2002), luncă, parcuri, lemnoasele delimitatoare ale malurilor râurilor, probabil în toate pădurile din
ROSPA0014 cu siguranță în livezi și curțile localnicilor din așezările intrate în limitele sitului fiind o
specie latg răspândită în interiorul și în împrejurimile localităților în întreaga țară.
Din punctul de vedere al etajării ornitologice se încadrează etajului columbidaelor (Radu, 1967)
Repartizarea geografică:
Specie comună în Europa de sud-est, din Turcia până în vestul Iranului și în Irak.
Totalul perechilor clocitoare din ţara noastră se ridică la 60.000-100.000 de perechi (după Munteanu
şi colab., 1994).

2.3.4.4.18. Dryocopus martius martius (L.)
Cod A 236 cf 97/266/CE Natura 2000
Sinonimii
1758 Picus martius Linnaeus, 1829 Carbonarius martius, 1831 Dendrocopus pinetorum Brehm, 1910
Dryocopus martius (L.) 1758 – pentru alte sinonimii vezi Linția D. (1954)
Denumirea în limba română
Ciocănitoare mare, gheonoaie neagră, ciocănitoare-cu-cârpă, țipătoare, horoi-de-brad, cățărătoare,
ghinoi, ciocănitoare cucuiată (Linția, 1954), muma pădurii (in verbis Gura Râului-Sibiu, Stănescu),
negráică, chirioară, negroaică-de-munte, cicocănitoare-de-munte, fóică, ghihoroane, ghioróiu negru,
ghionóiu, súșcă, împăratul pădurii, vârdare neagră (Băcescu, 1961), ciocănitoare neagră (Bruun
versus Munteanu,1999)
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Piciformes, Fam. Picidae, subfamilia Picinae
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Dryocopus martius
Descrierea speciei
Este cea mai mare ciocănitoare de la noi; cu o lungime de aproximativ 45 cm se apropie de talia unei
ciori. Specia este relativ ușor de recunoscut datorită penajului său complet negru cu creștetul roșucarmin aprins. Deosebirea dintre sexe constă în mărimea acestei pete: la mascul acoperă întregul
creștet pe când la femelă doar partea posterioară a acestuia. Ciocul și irisul sunt deschise la culoare
(alb-gălbui). Coada este formată din pene puternice ascuțite la vârf, capabile să susțină pasărea în
poziție verticală pe trunchiul copacilor; o particularitate de altfel comună tuturor ciocănitorilor.
Zborul ciocănitorii negre este liniar și ca atare diferit de aspectul ondulat al celorlalte ciocănitori.
Emite sunete caracteistice și particulare diferitelor stări comportamentale.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Până cu aproximativ patru-cinci decenii în urmă, ciocănitoarea neagră a fost considerată parte a
ornitocenozelor de deal și montane populând în cea mai mare parte ”pădurile compacte de brad și fag
din Carpați” (Linția, 1954). În repartizarea pe verticală a păsărilor țării, Dimitrie Radu (1967) o
atribuie etajului tetraonidelor (cocoșului-de-munte) ca specie sedentară și endemică (Radu, 1967)
pentru munți. De atunci până astăzi situația s-a schimbat însă radical constatându-se o tot mai mare
extensie a speciei în pădurilor de foioase inclusiv a celor de altitudine joasă (Dobrogea).
Reproducere: Comportamentul de inducere a ritualului de împerechere îi aparține femelei și face
parte din etograma mai largă a complexului de manifestăti cifrate la 7. Schimbarea partenerilor în
timpul clocitului se petrece tot în urma consumării unui ritual (Blume,1973) ca și comportamentele
teritoriale în care mărirea suprafeței semnal a corpului este ritualizată (întinderea aripilor – semnal
vizibil de la distanță) (Stănescu, 2009).
Cuibul și-l construiește în scorburile mari ale arborilor bătrâni, în fiecare an unul nou, cavitate
ajustată în egală măsură de ambii parteneri, uneori cu o pondere de participare mai mare a
masculului. Procesul durează aproximativ două săptămâni. Înălțimea viitoarei vetre este îm medie de
5-6 m de la sol dar poate fi și la 10 m deasupra pământului. De regulă cuibul este dăltuit în pini dar și
în brazi, mai rar fagi, mesteceni sau arini. Condiția este aceea ca ”miezul” arborelui să fie putred sau
pe cale de a se deteriora. Adâncimea scobiturii depășește o jumătate de metru. Ouăle albe, oval
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ascuțite sunt în număr de 4-5 dar pot fi și 3 cum și 6. Perioada de incubație: 12-14 zile în perioada
aprilie-mai. Chiar dacă ouăle sunt depuse la interval de o zi fiecare, incubația începe cu depunerea
primului ou.
Activitate: specie diurnă. Este de observat în toate segmentele împădurite ale sitului dar fără a fi
frecventă.
Regim alimentar: insectivor. Consumatoare de larve xilofage (carii) pe care le caută săpând cu ciocul
În lemnul atacat. Sunt abordate trunchiurile degradate în care sapă cavități mari pentru a ajunge la
hrană. Nu evită în acest scop nici mușuroaiele de furnici dar rar. În anotimpul rece se hrănește și cu
fructe sau semințe.
Ecologie, habitat: Pădurile de conifere, de amestec, și la șes acolo unde apar printre foioase pini sau
brazi; nu este însă o condiție strictă.
Repartizare geografică
Pasăre de origine geografică siberiană este răspândită în jumătatea estică a Europei și de aici până în
Kamciatka, Insula Sachalin, Japonia inclusiv sudul Chinei. În segmentul vestic al continentului
nostru are răspândire insulară (Spania, Comitatul Andorei).
Semnalările mai frecvente la noi provin din spațiul delimitat de curbura Carpaților, parțial Moldova și
Dobrogea. Sunt însă referințe din deceniile jumătății de veac trecut, impunând noi observații mai cu
seamă în sudul și sud-estul țării pentru aducerea la zi a informației despre răspândirea păsării. În sit a
fost văzută, alteori auzită pe întregul cuprins al acestuia ceea ce nu înseamnă însă că și populația
ciocănitorii negre de aici este reprezentativă.

2.3.4.4.19. Egretta alba (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A027
Denumire populară: egretă mare
Statut de conservare în RO: CR(Critically Endangered)- periclitată.
Descrierea speciei:
Penajul păsării este pe de-antregul alb. Ciocul și picioarele sunt negre. În timpul perioadei de
reproducere baza ciocului este puternic colorată în alabastru azuriu; degetele de la picioare sunt negre
nu galbene ca la Egretta garzetta. Penele de decor, egretele, sunt prezente doar în perioada
ritualurilor de formare a perechii și în perioada de reproducere.
Perioade critice: aprilie – iulie/august (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: lacuri eutrofe și bălți înconjurate de stuf, apoi mlaștini și ape puțin adânci.
Arealul speciei:
specie cosmopolită; arealul european este restrâns, disjunct, specia fiind prezentă în Austria, Ungaria,
Romania, peninsula Balcanică, ținuturile de la nordul Mării Negre
Distribuția în RO:
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este specie cuibăritoare mai cu seamă în Delta Dunării dar și în unele locuri din Moldova de-a lungul
Prutului mijlociu, a cuibărit la Satchinez și este specie cuibăritoare la Cefa; în Complexul AP Crișuri
și Câmpia Cermeiului este prezentă tot timpul anului.

Egretta alba – egreta mare - foto: Dan Stănescu ©

Egretta alba și Ardea cinerea la Rovina - foto:Dan Stănescu ©

2.3.4.4.20. Egretta garzetta L. 1758
Cod A026 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1766 Ardea garzetta Linné, 1770 Ardea nivea Gmel., 1831 Ardea orientalis Gray, 1884 Garzetta
garzetta Radde, 1932-1938 Egretta garzetta (L) - Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Egretă mică, stârc-alb-mic, erodiu mic, bâtlan-alb-mic, ciapur mic (Linția,1954), egretă mică
(Cătuneanu et all., 1970), stârc-alb-mic, stârc-bălan-mic (Băcescu ,1961); egretă mică (Bruun versus
Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae
Descrierea speciei
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Dintre cei doi reprezentanți ai genului, egreta mică, așa cum o definește și numele, are talia mai mică
decât Egretta alba (egreta mare). Penajul este în întregime alb, picioarele negre cu degetele galbene,
irisul este tot galben iar ciocul negru. Imposibil de confundat. La noi este oaspete de vară.
Bio
Reproducerea: Oaspete de vară, se află la noi din aprilie până în septembrie uneori octombrie dar și
mai târziu în funcție de evoluția anotimpului. Cuibărește colonial asociată speciilor de stârci,
cormorani dar și în grupări monospecifice. Cuiburile sunt construite în sălcii la marginea apei sau
înconjurate de ea, materialul din care sunt alcătuite fiind o sumă importantă de crengi cu diametrul
mic până la potrivit. În perioada de reproducere egretele desprinse de pe creștet sunt semnificativ
dezvoltate. Pe spate, mai cu seamă în perioada de reproducere, sunt vizibile penele ornamentale care
au vârful îndoit în sus. Ponta constă din 3-4 ouă de culoare sinilie uneori cu virări spre verzui.
Activitate: diurnă.
Regimul alimentar: diferite animale acvatice, peștișori.
Ecologie, habitat: lacuri și bălți cu stufăriș și sălcii în apropierea cărora se află deschideri de apă
puțin adâncă, lent curgătoare sau stagnantă, zăvoaie.
Repartizare geografică:
Egreta mică este ospecie sud-palearctică, orientală, australiană și sporadic etiopiană. Este răspândită
în sudul continentului nostru și al Asiei până la Oceanul Pacific, în continuare spre Sumatra, Celebes
până în Australia, apoi în sudul Africii și în Madagascar. În cadrul acestui imens teritoriu în care este
răspândită apare totuși discontinuu.

2.3.4.4.21. Falco vespertinus L.
Cod

A097 cf anexei Jurnalului oficial al Comunității Europene 15/vol 4 – 1997 ; Directiva

2009/147/CE a Parlamentului European și a consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea
păsărilor sălbatice, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1766 Falco vespertinus Linné, 1786 Falco rufus Scop., 1930 Erythropus vespertinus Brehm, 19121921 Falco vespertinus Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția D. (1954)
Denumirea în limba română
Șoimuleț-de-seară, vinderele-de-seară, vinderel-cu-picioare-roșii, herete-de-seară, vânturel (Linția,
1954), vânturel-de-seară, herete, vindereu, vânturel (Băcescu, 1961), vânturel-de-seară (Munteanu,
1992; Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
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Specia se aseamănă cu vinderelul roșu (Falco tinnunculus) are însă coada mai scurtă; penajul
masculului este dominat de culoarea albastră-cenușie, abdomenul și penele subcodale brun roșcate,
inelul periorbital, culmen, mandibulele și picioarele roșii. Femela se aseamănă cu femele de vânturel
roșu, poate fi ușor confundată cu aceasta; caracterul departajant este desenul pieptului lipsit sau
aproape lipsit de macule. Juvenilii sunt de obicei mai deschiși la culoare (imagine).

Falco vespertinus - femelă - foto: Dan Stănescu ©

Falco vespertinus - mascul - foto: Dan Stănescu ©

Falco vespertinus masculi și juvenil în timpul migrației - foto: Dan Stănescu ©
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
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Reproducere: păsările sosesc în teritoriu la jumătatea – sfârșitul lui aprilie cu toate ca am identificat
în sit și sosiri mai timpurii. Ouăle sunt depuse în luna mai între al doilea și ultimul pătrar. Comensali
fabrici, vindereii-de-seară folosesc drept vetre de așezare a pontei cuburile vechi de cioară-desemănătură (Corvus frugilegus), rar cioară grivă (C. cornix) sau coțofană (Pica pica) (așa cum le-am
găsit la CA Rosetti în Delta Dunării). Se afirmă în întreaga literatură, indigenă ori străină, că pasărea
este specie colonială fapt care d.p.d.v. fenologic, al percepției imediate, nu poate fi infirmat. În
realitate, densitatea perechilor cuibăritoare este dată de densitatea cuiburilor de cioară neocupate sau
părăsite (cioara este cutumar specie colonială), așa cum ocuparea acestora de către specia nominată
răzlețește cuibăritul ”colonial” al vinderelului-de-seară. Ouăle depuse de femelă sunt în număr de 4
(3-5), de culoarea lemnului de stejar, brun-roșcate, cu macule mai închise și mai deschise ca nuanță
pe întreaga suprafață. Forma: scurt-ovală. Incubația durează 22-23 (27) de zile (Makatsch, 1974)
Activitate: specie diurnă. În căutare de pradă execută zboruri la mică înălțime după tipicul genului pe
care îl reprezintă.
Regim alimentar: carnivor. Hrana de bază o asigură micromamiferele. Prădează rar și șopârlele cum
și păsărelele, insecte de talie mai mare.
Ecologie, habitat: Pajiști naturale, ținuturi de câmpie necultivate cu caracter stepic dar și, chiar dacă
mai rar, lunci înierbate, terenuri mlăștinoase în apropierea bălților, cursurilor de ape. Ca habitat
secundar având scop de sursă trofică pot fi luate în considerație culturile agricole. În timpul migrației
formează asocieri de mai multe exemplare care poat fi observat de regulă în amurg în zbor dar și
poposind pe sârmele de telegraf, plopii mai înalți; alteori apar aglomerări importante și în arboretele
cu aspect de brâuri la margine de culturi agricole recoltate sau în curs de recoltare.
Repartizare geografică
Specia este răspândită pentru zona palearctică în jumătatea estică a continentului european și de aici
până în Siberia de mijloc până la fluviul Lena apoi Lacul Baical. În sud atinge coasta nordică a Mării
Negre și a Mării Caspice întinzându-se până la poalele Mților Altai.
În țara noastră cuibăritul a fost confirmat pentru Banat, Ardeal și jumătatea estică a României.
Probabil însă că arealul reproducerii vânturelului-de-seară este cu mult mai mare decât cel figurat pe
hartă (cf literaturii de specialitate).

2.3.4.4.22. Gavia arctica (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A002
Denumire populară: cufundar polar
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Descrierea speciei:
Asemănător cufundacilor, are însă gâtul mai gros. Penajul este o alternanță de alb cu negru; capul și
ceafa sunt cenușii capul cu gâtul negru cu irizații roșcate în partea frontală; lateralele gâtului sunt
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albe cu benzi înguste verticale care se continuă parțial și pe laturile pieptului. Spatele este negru.
Aripile de asemenea negre sunt traversate de benzi albe. Restul penajului dorsal este presărat cu
macule albe. Abdomenul și parțial pieptul sunt albe.
Perioade critice: oaspete de iarnă (XI – II/III)
Cerințe de habitat: litoral marin, lacuri cu întindere mare.
Arealul speciei:
jumătatea nordică a continenetului european avân în sud ca limită latitudine nordică de 60 0. Arealul
se continuă până în Siberia pentru cele douîă subspecii și de aici până pe Insula Sahalin.
Distribuția în RO: Marea Neagră, lacurile și canalele Deltei Dunării.

2.3.4.4.23. Gavia stellata (Pont.)1763
Cod specie (EUNIS): A001
Denumire populară: cufundar mic
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
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Gavia stellata – cufundar mic - fotoDan Stănescu ©
Descrierea speciei: Asemănător speciei Gavia arctica dar sub gușă cu o pată roșie pe piept. Penajul
dominant cenușiu.
Perioade critice: oaspete de iarnă (XI – II/III)
Cerințe de habitat: litoral marin, lacuri cu întindere mare.
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Arealul speciei: Jumătatea nordică a continenetului european având în sud ca limită latitudine
nordică de 600. Arealul este prezent și în Groenlanda, Islanda și de aici până pe Insula Sahalin.
Distribuția în RO: Marea Neagră, lacurile și canalele Deltei Dunării.
2.3.4.4.24. Haliaeëtus albicilla (L.) 1758
Cod A075 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: CR(Critically Endangered) – periclitată
Sinonimii
1758 Falco albicilla Linnaeus, 1790 Falco hinnularius Lath., 1824 Aquila borealis Brehm, 1932
Haliaetus albicilla Hartert. Pentru celelalte 21de sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Codalb, cudalb, vultur codalb, vultur-cu-coadă-albă, vultur-de-mare (Linția,1954), bujugoaie,
ciolhău, cobăț-de-iepuri, codalb, huligan, suărliță, vultur pescăresc, vultur-de-apă, vultur-de-găște,
(Băcescu,1961), codalb (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Accipitriformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
Partea superioară a corpului este brună, partea ventrală la fel. Codalele albe. Ciocul este masiv și
galben (de fapt pata pe lorum). Anvergura până la 2,50 m.
Juvenilii au pieptul maroniu cu pete negre iar la 2-3 ani sunt prezente și pete albe neregulate (foto
pag.2).
Pasărea se remarcă prin zborul planat în timpul căruia aripile sunt ținute arcuit în sus sau în jos, prin
talia mare, aripile mari și cu aspect dreptunghiular.
În timpul zborului activ bătaia aripilor este înceată cu întreruperi scurte când planează pentru a reveni
la scurtă vreme la forma inițială de deplasare.

Haliaeëtus albicilla - exemplar tânăr de 2-3 ani - foto Dan Stănescu ©
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Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Specie parțial migratoare, cuibărește la noi în Dobrogea (în ultimii ani observându-se
o oarecare revirimentare a speciei din acest punct de vedere), apoi Călărași, Balta Mică a Brăilei
(Munteanu, 2009) și după Szabo (2005) chiar în centrul țării – jud. Arad (nu este dată
localizarea)(...ar fi cuibărit în pădurea Socodor dar cuibul a fost distrus între timp. Mai recent, după
informațiile localnicilor, cuibărește în pădurea din apropierea pescăriei Rovina lunându-și zilnic
prada formată din pești de aici. Această ultimă informație o considerăm eronată specia fiind
confundată cu uliul pescar – Pandion haliaetus, care într-adevăr frecventează locul obținându-și
capturile din pescărie). Unele exemplare mai nordice apar la noi ca oaspeți de iarnă. Cuiburile sunt
construite în arbori bătrâni și înalți (stejar, plop, salcie) mai rar în stuf. Depune 2 ouă la sfârșit de
februarie început de martie având totuși o rată a natalității realizate (tineri ajunși la maturitate)
redusă.
Activitate: diurnă. Ziua, staționează pe arbori înalți care îi asigură prin posibilitatea controlului unui
câmp larg vizual coeficientul de siguranță necesar.
Regimul alimentar: carnivor. Se hrănește cu pești și păsări de apă
Ecologie, habitat: specia este particulară zonelor umede (râuri mari, lacuri), cu păduri de luncă și
zăvoaie cu copaci mari și bătrâni.
Repartizare geografică:
Arealul european de cuibărit cuprinde jumătatea estică a continentului și se întinde de aici peste
întreaga Asie de nord și de centru; cuibărește de asemenea în sud-vestul Groenlandei (Makatsch,
1974).

2.3.4.4.25. Ixobrychus minutus (L.) 1766
Cod specie (EUNIS): A022
Denumire populară: stârc pitic
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Descrierea speciei:
Este cel mai mic dintre stârci, are aripile albe-gălbui cu vârfurile și bordul posterior negre, spinarea
este întunecată iar restul corpului gălbui.
Perioade critice: aprilie/mai – iunie/iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: zone umede, lacuri înstufite cu sălcii înalte, întinsuri de stuf, delte.
Arealul speciei: Europa până la 600 latitudine nordică și de aici până în vestul Siberiei, Saissan-nor,
apoi în Siria, Israel, Africa de nord-vest și în Delta Nilului.
Distribuția în RO: Moldova, Dobrogea, Transilvania și Banat dar mai cu seamă în Delta Dunării.

2.3.4.4.26. Lanius collurio collurio L. 1758
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Cod A338 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1758 Lanius collurio Linnaeus, 1788 Lanius varius Gmelin, 1910 Lanius collurio Linne
(Dombrowski, Orn. Rom.). Pentru alte sinonimii vezi Dombrowski (1946).
Denumirea în limba română
Sfrâncioc roșietic, sfrâncioc roșu, Berbecel roșietic, Șofran, Codălbiță (Dombrowski,1946., capra
dracului (Băcescu, 1961), sfrâncioc roșiatic (Munteanu, 1992; Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Laniidae

Lanius collurio - mascul sfrâncioc - foto Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Masculul adult are capul și târtița cenușii iar peste ochi prezintă o dungă neagră. Spatele este brun
roșcat, flancurile corpului și pieptul rozii, abdomen alb (spre culoarea untului). La femelă ca și la
juvenili penajul este dominant brun cu intercalări de nuanță mai deschisă de unde și aspectul pestriț
al acestuia. Maculele de pe piept au aspect semilunar.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Cuibul este construit mai cu seamă în tufele de Prunus spinosa, Prunus mahaleb ori
Rosa canina dar și în salcâmi (Robinia), soc (Sambucus), zmeur (Rubus), alun (Alnus), apoi, dar mai
rar, acolo unde s-au practicat”tăieturi” forestiere de stejar, conifere, fag și unde curățările au rămas
nefinalizate, printre crengi; construcția este amplasată cu precădere la inălțimea medie de 1.20 m.
Ouăle sunt ovale spre ovoid-ovale uneori ascuțite la polul apical, mate, cu pete cenușii pe fond
verzui, gălbui sau roziu. Lanius collurio este printre passeriforme specia cu cea mai mare variabilitate
de formă și cromatică a ouălor.
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Lanius collurio - sfrâncioc juvenil - foto Dan Stănescu ©
Numărul de ouă în pontă: 5-6. Cuiuri cu ouă pot fi găsite de la mijlocul lui mai până la mijlocul lui
iulie; durata incubației: 14-16 zile.
Activitate: specie diurnă. În căutare de hrană sfrânciocul este prezent în zonele cu deschidere mai
largă unde vânează de la insecte la vertebrate (șopârle).
Regim alimentar: insectivor (carnivor).
Ecologie, habitat:
Este specia ecotonurilor și a tufelor răzlețe din luncă, luminișuri și pășuni.
Repartizare geografică:
Europa, Crimeea, Caucaz până în Iran. La noi în țară pretutindeni dar cu un puternic regres al
perechilor clocitoare pentru ultimele 2-3 decenii. (Harta, pe pagina următoare).

2.3.4.4.27. Lanius minor Gmel. 1910
Cod A339 cf Jurnalului oficial al Comunității Europene 97/266/CE; EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1790 Lanius italicus Lath., 1826 Lanius vigil Pall., 1831 Lanius nigrifrons Brehm, 1932 Lanius
minor Gm., Hartert; pentru alte sinonimii vezi Dombrowski (1946).
Denumirea în limba română
Sfrâncioc mic, berbecel mic, francioc mic, lupul-vrăbiilor-mic (Dombrowski, 1946), sfrâncioc,
sfrâncioc mic, sfrancioc (Băcescu, 1961), sfrâncioc-cu-frunte-neagră (Munteanu, 1992; Bruun versus
Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Laniidae
Descrierea speciei
Sfrânciocul-cu-frunte-neagră este o pasăre de talie mai mică decât cea a sfrânciocului roșiatic
(Lanius collurio), are coada mai scurtă decât acesta, o ținută mai dreaptă și fruntea neagră. De la
distanță și dintr-un unghi neprielnic de observație poate fi confundat cu sfrânciocul mare (Lanius
152

excubitor) dar și în acest caz elementul de departajare poate fi coada mai lungă la excubitor și fruntea
neagră până aproape de creștet la minor în comparație cu excubitor. Prezintă dimorfism sexual, la
femelă penajul fiind bruniu, maculat semilunar în timp ce masculul are partea superioară cenușie, cea
inferioară albă nuanțată pe piept roșietic. Pe aripile negre prezintă o pată albă bine vizibilă în zbor.

Lanius minor - foto: Dan Stănescu ©

Lanius minor mascul - foto: Dan Stănescu ©
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: ”Este una dintre cele mai frecvente păsări clocitoare la noi în țară și preferă pentru
plasarea cuibului îndeosebi podgorii și grădini cu pomi, alei precum și copaci singuratici din câmp”
(Dombrowski, 1946). Dacă situația cuibăritului speciei era încă la jumătatea secolului trecut aidoma
celor afirmate de Dombrowski, ultimele două decenii ale veacului nostru nu mai pot confirma decât
în parte o asemenea stare de fapt.
Cuibul compact alcătuit din rădăcini, crenguțe, fragmente vegetale subțiri cu intercalări de plante
odorante (Thymus, Menta) și căptușit în interior cu fire de păr de la animalele domestice în amestec
cu pene este construit la aproximativ 4-5 m de la sol în salcâmi, duzi, plopi sau pomi fructiferi (15
cuiburi într-o livadă la Miroslava lângă Iași – obs. pers.) în care sunt depuse 5-7 ouă. Forma lor este
ovală spre oval-alungită iar culoarea de bază verzuie sau pal-verzuie. Macule măslinii și cenușii sunt
dispuse în rozetă la nivelul polului bazal.
Incubația durează 15 zile, puii sunt crescuți la cuib conform caracterului nidicol al speciei.
Activitate: specie diurnă.
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Regim alimentar: carnivor. Hrana de bază o asigură insectele, melcii. Prădează și șopârle, șoareci și
extrem de rar puii altor passeriforme.
Ecologie, habitat: Pajiști naturale, ținuturi de câmpie necultivate cu caracter stepic dar și lunci
înierbate, livezi, cu osebire vegetația în brâu la nivel de talveg. ROSPA0047 prezintă din acest punct
de vedere o oferta de recuzite în sens ecologic, importantă regăsită în toate cel 4 secvențe ale sitului.
Repartizare geografică
Specia este răspândită în jumătatea sudică a continentului european și de aici în Asia. La noi
cuibărește aproape în întreaga țară cu reprezentare importantă în Moldova, Dobrogea, jumătatea
estică a Câmpiei Române și V-NV Banatului, Ardealului.

2.3.4.4.28. Lullula arborea (L.) 1758
Cod A246 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1766 Alauda arborea Linne, 1788 - Alauda nrmorosa Gmel, 1855 Galerida nemorosa Landbeck, 1866
Corys nemorosa sylvestris Brehm, 1910 – Lullula arborea (L.) - Hartert. (Dombrowski, 1946)
Denumirea în limba română
Ciocârlie-de-pădure, ciocârlie-de-munte (Dombrowski, 1946); ciocârlie, ciocârlie-de-pădure,
ciocârlie-de-munte (Băcescu, 1961); ciocârlie-de-pădure (Bruun versus Munteanu,1999, Munteanu,
2009).
Încadrarea taxonomică
Cls.Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Alaudidae

Lullula arborea - foto: Dan Stănescu ©
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Descrierea speciei
Spatele, întreaga parte dorsală cafenie. Ventral, pieptul (striat cu brun) și abdomenul de culoarea
untului; sprânceana deschisă ca nuanță asemenea părții ventrale cu o coborâre bandiformă care atinge
gâtul și care înconjoară tectricele auriculare (obrazul). Creasta este redusă ca dimensiune și nu
întotdeauna ridicată (doar în stările de conflict generate în perioada de reproducere ca exprimare a
teriorialității ori în caz de pericol). Particularitatea speciei prin care se deosebește de celelalte
alaudide dar și fâse cu care poate fi ușor confundată este pata neagară încadrată în față și în spate de
două zone crem pe marginea anterioară a aripii.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea:
Cuibul este plasat pe pământ și format din vegetația aflată în imediata preajmă. Perioada de cuibărit
este cuprinsă între mijlocul lui mai și începutul lui iulie, în funcție de pereche. Durata incubației:
două săptămâni. Ouăle în număr de 4-6 formează unica pontă din an. Fondul cromatic al ouălor
variază de la brun deschis la brun închis, petele (maculele) de pe ouă fluctuând între o dispersie
răzlețită până la densitatea acelorași dusă aproape de unificare. Alteori maculele se concentrează în
formă de rozetă circumscrisă polului bazal al oului. Forma ouălor: oval-rotunjită, oval-alungită
alteori ovoidă dar și ovoconică.
Activitate: specie diurnă, migratoare.
Regim alimentar: insectivor.
Ecologie, habitat:
Cocârlia-de-pădure este specia ecotonurilor (lizierelor) silvestre. În ROSPA0014 am identificat-o în
perioada estivală în majoritatea cazurilor după cântec.
Repartizare geografică:
Arealul păsării cuprinde aproape întregul continent cu excepția nordului Europei; apare și în partea
extrem sudică a Angliei; în sud-est acoperă Asia Mică și atinge în Nord pe o adâncime relativ redusă
continentul african (Cramp, 1988).

2.3.4.4.29. Milvus migrans (Bodd.) 1783
Cod A073 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1771 Accipiter korschun Gmel., 1783 Falco migrans Bodd., 1788 Falco ater Gmel., 1831 Milvus
fuscus Brehm, 1899 Milvus migrans (Bodd.), 1932 Milvus migrans (Bodd.) – Ha rtert; pentru alte
sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
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Șorliță brună, șorliță mică, gaie brună, gaie neagră, uligan brun, milan brun (Linția, 1954); șilihoaie,
șilihoi, șoavă, șorlicar, sorliță, șorliță, șurliță, șușugaie (Băcescu, 1961); gaie neagră (Bruun versus
Munteanu,1999, Munteanu, 2009).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Accipitriformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
Culoarea de bază a penajului este brună spre sur. Coada este bifurcată dar nu atât de puternic ca la
Milvus milvus. Remigele primare ale aripilor sunt lungi și ajung în starea de repaos a păsării până la
capătul celor mai lungi aripi din coadă. Capul și gâtul sunt alburii, remigele la vârf brun-negricioase,
ceara, colțul gurii și picioarele galben- portocalii. Penele de pe umeri, spate și târtiță sunt negrubrunatice cu vârfurile ruginiu spre galben întunecat.
Oaspete de vară apare în teritoriu în martie și îl părăsește în octombrie.
În comparație cu celelalte specii de răpitoare este mai oportunistă din punctul de vedere al alegerii
surselor de troficizare.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Milvus migrans a fost în țara noastră una dintre păsările răpitoare cu cea mai largă
răspândire și totodată frecvent cuibăritoare. Declinul speciei a început după a doua jumătate a
secolului trecut pentru ca astăzi cuibăritul ei la noi să fie întâmplător. Uneori apare pe Crișul Alb,
Crișuri, Târnave, Prut, Dunăre, Delta Dunării. Cuibul și-l construiește în arbori înalți de preferință în
apropierea unui curs de apă. Într-o zonă restrânsă se pot asocia mai multe perechi dând grupării
aspect colonial (obs. proprii în perioada anilor 50’ în Transilvania – în apropiere de Rășinari – Sibiu).
Ponta este formată din 3-4 ouă.
Activitate: specie diurnă, migratoare; în timpul migrației se pot asocia mai multe exemplare.
Regim alimentar:

hrană de natură animală și foarte diversificată, terestă sau acvatică, de la

nevertebrate la vertebrate, necrofagă.
Ecologie, habitat:
Milvus migrans este specia pădurilor de foioase bătrâne la deal și la câmpie; preferă însă arboretele
de luncă situate în apropierea sistemelor acvatice lentice sau lotice (ape stătătoare sau curgătoare),
dintre arbori îndeobște plopul, frasinul și stejarul; nu este întâmplătoare și explorarea în zbor pe de o
parte a pajiștilor, pe de alta a agroecosistemelor.
În ROSPA0014 nu am identificat specia. Conform formularului standart în sit ae exista 0-2 p adică 4
indivizi date de care ne vom folosi în aprecierile ce urmează.
Repartizare geografică:
Pasărea este prezentă în majoritatea țărilor europene lipsind doar din parte nordică a continentului
(Anglia, Peninsula Scandinavă). Limita nordică atinge 65 0 latitudine nordică. Se întinde în est până
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apropae de Japonia. În sud arealul acoperă Asia Mică și nord-vestul Africii. Se cunosc cinci
subspecii.
La noi, ca oaspete de vară și în prezent, apare în puncte răzlețe; cuibărind de-acum solitar, vetrele
păsărilor sunt greu de depistat. Apare în număr mai mare doar în pasaj și anume în Dobrogea.

2.3.4.4.30. Nycticorax nycticorax L. 1758
Cod A023 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Sinonimii
1758 Ardea nycticorax Linnaeus, 1766 Ardea grisea Linné, 1771 Ardea kwakwa Gmel., 1910
Nycticorax griseus Linné - Dombrowski, 1932-1938 Nycticorax nycticorax (L) - Hartert; pentru
celelalte 25 de sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Stârc-de-nopate, corb-de-noapte, gac mic, stârc-cenușiu-mic (Linția,1954), stârc-de-noapte
(Cătuneanu et all., 1970), cuácă (Băcescu ,1961); cuac sau cvac (nume onomatopeic dat păsării în
Delta Dunării de către localnicii lipoveni și nu numai – inf pers; vezi și numele speciei la Gmelin în
1771); stârc-de-noapte (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae
Descrierea speciei
Nycticorax este mai mic decât restul stârcilor (roșu, cenușiu) dar cu corpul masiv. Creștetul este
negru-cenușiu, spatele cenușiu, ciocul negruă, fruntea albă; peste ochiul roșu trece o bandă cenușiuneagră care face legătura cu ceafa. Aripile sunt cenușii, gâtul, pieptul, abdomenul, flancurile și
subcodalele albe. Picioarele: galbene. În perioada de reproducere adulții au 3 egrete albe bine
dezvoltate.
Exemplarele tinere au penajul brun cu striațiuni longitudinale pe cap, gât, parte din piept și pete albe
pe parte dorsală, pe aripi. Ciocul este deschis la culoare iar picioarele verzui spre galben.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Oaspete de vară, se află la noi din aprilie până în septembrie uneori octombrie dar și
mai târziu în funcție de evoluția anotimpului. Cuibărește colonial asociată speciilor de stârci,
cormorani, mai rar în grupări monospecifice. Cuiburile sunt construite în sălcii la marginea apei sau
înconjurate de ea, materialul din care sunt alcătuite fiind o sumă importantă de crengi cu diametrul
mic până la potrivit. Numărul de ouă depuse variază între 4 și 5, sunt albastre pal spre verzui cu
aspect oval.
În perioada de reproducere egretele în număr de 3, desprinse de pe creștet, sunt foarte bine
dezvoltate. Lipsa egretelor (indusă artificial pe cale experimentală prin ablațiune) duce la
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imposibilitatea hrănirii puilor care prin neprezentarea acestui stimul optic declanșator al acceptării
adulților la cuib inclusiv a hranei, se vor manifestă agresiv față de ei alungându-i.
Activitate: diurnă.
Regimul alimentar: diferite animale acvatice, pești.
Ecologie, habitat: lacuri și bălți cu stufăriș și sălcii în apropierea cărora se află deschideri de apă
puțin adâncă, lent curgătoare sau stagnantă, zăvoaie, păduri de luncă, păduri de alte tipuri, plantații
forestiere – ca habitate de cuibărit.
Repartizare geografică:
Specie semi-cosmopolită Nycticorax este răspândit în ținuturile calde ale Americii de Nord, America
de Sud, în Africa, Europa sudică, Asia de sud.
La noi cuibărește preponderent în Delta Dunării dar și în mai multe puncte din ineriorul țării:
Moldova (lacuri și heleștee din bazinul Prutului), Oltenia (bălțile din sudul Olteniei), Banat
(Satchinez), lunca inferioară a Crișul Albului, Transilvania (rar), probabil la intrarea Dunării în țară
(Baziaș - Nera Moartă ?) cum și în mai multe locuri din țară semnalate în tabelul de mai jos.
În timpul verii poate fi observată lângă apele stagnante din diferite locuri.
2.3.4.4.31. Pandion haliaëtus (L.) 1758
Cod A094 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Sinonimii
1758 Falco haliaetus Linne, 1788 Falco arundinaceus Gmel., 1816 Aquila balbusardus Dum., 1828
Balbusardus haliaetus Flemm., 1831 Pandion planiceps Brehm, 1891 Pandion haliaetus L. –
Fridwaldszky, 1932 Pandion haliaetus L. - Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1954).

Pandion haliaëtus - foto: Dan Stănescu ©
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Denumirea în limba română
Vultur pescar, acvilă pescar (Linția, 1954); vultur pescar (Băcescu, 1961); uligan pescar (Bruun
versus Munteanu,1999, Munteanu, 2009).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Accipitriformes, Fam. Pandionidae
Descrierea speciei
Ceara și picioarele sunt albastre-cenușii; irisul galben; picioarele sunt numai puțin acoperite cu pene
și înzestrate cu degete și ghiare viguroase; ghiarele sunt puternic încovoiate. De la ochi în jos, pe
ambele laturi ale gâtului se conturează o fâșie brun închis. Partea ventrală este albă, coada traversată
de benzi întunecate, în număr de șase; creștetul alb; partea superioară a corpului brună. Corpul apare
masiv dar aripile lungi, puternic îndoite la încheietură cu vârful relativ îngust.
La noi doar în trecere în timpul migrației.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: a cuibărit mai demult în Romania, ultimele semnalări datând aproximativ din al doile
deceniu al secolului trecut.
Activitate: specie diurnă, migratoare.

Foto: Dan Stănescu ©
Regim alimentar: numai pește, cu precădere crap.
Ecologie, habitat: pădurile din preajma apelor, lacurilor, heleșteelor bogate în pește.
În ROSPA0014 am identificat specia de mai multe ori prădând pește în pescăria Rovina
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Repartizare geografică:
Cu excepția Europei arealul uliganului pescar se întinte peste o mare parte a Asiei dar și în parte de N
a Africii.

2.3.4.4.32. Pernis apivorus
Cod A072 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Sinonimii
1758 Falco apivorus Linnaeus, 1766 Pernis apivorus Linné, 1831Pernis communis Less, 1932 Pernis
apivorus apivorus Hartert. Pentru celelalte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Vespar,

văspar,

viespar,

șorecarul

viespilor

(Linția,1954),

vespár,

prigorui,

prigoruia

(Băcescu,1961), viespar, Cătuneanu et all.(1972), Bruun versus Munteanu (1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. FAlconiformes, Fam. Accipitridae
Descrierea speciei
Penajul spatelui este uniform brun, ventral alb-gălbui, bandat și pătat brun. Coada are o bandă
terminală brună și trei benzi bazale transversale; între benzi mai sunt prezente altele 5-6, înguste și de
nuanță mai deschisă. Irisul este galben. Masculul adult are capul și obrajii cenușii. Observat de la
distanță, este remarcabilă trecerea de la cenușiul capului prin brunul spatelui la întunecarea remigelor
spre negru (brun obscur).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Oaspete de vară pe intervalul aprilie-septembrie și specie de pasaj. Cuibărește în
pădurile întinse dar și în arboretele fragmentate. Depune 2-3 ouă, alteori unul singur. Ouăle sunt
ovale mai rar eliptice de culoare alb-gălbuie și pătate brun; maculele sunt prost conturate, având mai
degrabă aspectul de pată ștearsă. Perioada de incubație durează între 30 și 35 de zile. Cuibul este
amenajat în arbori înalți (stejar, fag, mesteacăn, pin) la o distanță de 10-22 m de sol.
Activitate: specie diurnă.
Regimul alimentar: insectivor-carnivor; hrana constă din insecte mai mari, viespi, albine, bondari
dar prădează și mamiferele mici, reptilelel sau păsările.
Ecologie, habitat: preferă zonele împădurite unde există și o alternanță cu pajiștile dar și la loc de
tăietură, rariște ori poiană, gol montan. Cauza principală a prezenței sale într-un loc dat este oferta
trofică.
Repartizare geografică:
Viesparul este o specie vest-palearctică care cuprinde cea mai mare parte a Europei și se întinde pe
mai departe spre răsărit până în Asia Centrală. Limita nordică este dată de izoterma de 15 0 C pentru
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luna iulie, punctul cel mai sudic formând-ul Peloponesul. Cuibărește în toate țările Europei,
populațiile cele mai frecvente aflându-se în Rusia, Belarus, Polonia, Germania și Franța.
Viesparul are capacitatea de a popula plantațiile forestiere conduse prin lucrări silviculturale spre
arborete cu aspect natural. Răspândirea în România este discontinuă cu precădere în zona colinară și
mai puțin în cea montană sau de câmpie.

2.3.4.4.33. Philomachus pugnax (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A151
Denumire populară: bătăuș
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Descrierea speciei:
toamna și iarna: penajul păsării este brun-cenușiu, pestriț; vara: masculul are creștetul și ceafa
întunecate iar femela albe, cu penajul din jurul capului înfoiat (la mascul; este penajul pus în evidență
în timpul perioadei de formare a perechilor, așa numitul „joc nupțial” caracterizat și prin salturi înalte
esecutate de doi sau mai mulți masculi confruntanți).
Perioade critice: Cerințe de habitat:
țărmuri, pajiști mlăștinoase, pajiști cu iarba joasă, terenuri agricole în preajma bălților rămase de pe
urma inundațiilor sau ploilor, malurile mâloase ale pescăriilor, etc.
Arealul speciei:
limita sudica a arealului nordic european, unde și cuibărește, este lat N de 60 0- 650 ; arealul se întinde
spre est în Asia și Siberia nordică cu aceleași valori geografice de limitare sudică.
Distribuția în RO: pasăre de pasaj; în toată țara, specia este reprezentată prin exemplarele imature.

Philomachus pugnax – bătăuș - foto: Dan Stănescu ©
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2.3.4.4.34. Picus canus Gmel.1788
Cod A234 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE
Sinonimii
1788 Picus canus Gmel., 1790 Picus norvegicus Lath., 1831 Gecinus canus, Boie., 1912-1921 Picus
canus canus Gm., Hartert. Pentru celelalte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Ciocănitoare sură, ghionoaie sură, vârdăriță sură,verdoaică, vierdare, svirdoaică, horoi verde
(Linția,1954), vârdăriță (Băcescu,1961), ghionoaie sură, Cătuneanu et all.(1972), Bruun versus
Munteanu (1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Piciformes, Fam. Picidae
Descrierea speciei
Capul și gâtul sunt de culoare cenușie, gâtul mai deschis pe partea ventrală; masculul are o pată roșie
pe frunte care lipsește la femelă. Lorumul (frâul): negru; bărbia de asemenea accentuată prin prezența
unei dungi neagre. Perii nazali sunt așijderea negri. Spatele și supraalarele (tectricele) ca și târtița
verzi-măslinii. Remigele primare: negre cu pete albe. Partea ventrală, pieptul și abdomenul albcenușii. Coada în schimb este brun-murdară cu benzi verzui și rahisuri negre. Irisul: roșcat-roșu.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Specie rezidentă, se reproduce în intervalul mai-iunie. Ritualul de formare al
perechilor este marcat de o gestică specifică așa cum și schimbarea partenerilor la cuib trece printr-o
gamă întreagă de semnale de postură. Ponta este în medie formată din 6-7 ouă dar au fost găsite
cuibare și cu 10 ouă. Cuibul de regulă o scorbură este fasonată de ambii parteneri cu patul vetrei
format din rumegușul rezultat ca urmare a dăltuirilor săvârșite. Arborii preferați sunt stejarul, fagul,
teiul, pinul, molidul iar în livezi arborii fructiferi. În perioada premergătoare nidificației dar și pentru
a-și marca teritoriul este pus în fapt dărăbănitul format dintr-un număr de lovituri specifice executate
pe trunchiuri de anumite esențe și cu rezonanță puternică; semnalele de asemenea natură sunt
executate fără excepție de pe aceeași copaci care într-o pădure pot fi mai mulți la număr.
Activitate: specie diurnă, sedentară.
Regimul alimentar: insectivor (carnivor).
Ecologie, habitat: specia este particulară pădurilor de deal și de diferite esențe în alternanță cu
terenurile deschise și însorite, lunci dar mai puțin în grădinile așezărilor omenești.
Repartizare geografică:
Ghionoaia sură este o specie eurasiatică, boreo-nemorală, al cărei areal continuu are aspect de brâu
desfășurat între coordonatele 350 și 600 latitudine nordică (peninsula scandinavă, Franța, Germania,
Europa centrală la sud până în Grecia, apoi peste România în Belarus, Lituania, Letonia, Estonia,
Federația Rusă urmând latiduniea nordică de 55 0, nordul Kazahstanului peste Mongolia până în
162

Coreea) cu o coborâre spectaculoasă în est (China, Vietnam) până în Malaezia: În cuprinderea
arealului sunt incluse 12 subspecii asiatice..
Pasăre mai sperioasă decât Picus viridis (ghionoaia verde) nu este lesne de observat dar ușor de
recunoscut după sunetul emis și darabana produsă îndeobște în perioada de reproducere.

2.3.4.4.35. Platalea leucorodia L. 1758
Cod A034 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: CR(Critically Endangered) - periclitată
Sinonimii
1758 Platalea Leucorodia Linnaeus, 1816 Platalea leucorodia Leach., 1932 Platalea leucorodia L.,
Hartert; pentru alte sinonimii vezi Linția (1955).
Denumirea în limba română
Lopătar, cosar, lopătari (Linția,1954), lopătar (Cătuneanu et all., 1970),

lopătar, cosar,

(Băcescu,1961); lopătar (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Ciconiiformes, Fam. Threskiornithidae

Platalea leucorodia - foto:Dan Stănescu ©
Descrierea speciei
Ciocul este turtit în formă de lopată de unde își trage și numele; proximal este dublu ca lățimea din
mijloc și prezintă la vârf un onglet (”cârlig”) gălbui. Regiunea orbiculară, bărbia și gâtul sunt golașe.
Irisul: roșu-sanguin. Penajul general: alb cu excepția zonei pieptului la baza căruia prezintă un guler
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galben-ruginiu. De pe partea posterioară a creștetului se desprinde un smoc mare de pene. Picioarele
sunt negre iar degetele semipalmate.
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Oaspete de vară, din aprilie până în septembrie. Cuibărește colonial asociat speciilor
de stârci, pescăruși dar și în grupări monospecifice. Vetrele sunt organizate, amenajate, în stufăriș.
Ponta constă din 3-4 ouă.
Activitate: diurnă.
Regimul alimentar: nevertebrate din mâl, diferite animale acvatice.
Ecologie, habitat: lacuri și bălți cu stufăriș des în apropierea cărora se află deschideri de apă puțin
adâncă, lent curgătoare sau stagnantă cu fund mâlos.
Repartizare geografică:
Arealul sud-palearctic este cuprinzător însă discontinuu cu limita nordică situată pe izoterma de 17 0C
a lunii iulie. Specia este prezentă în Olanda (pe Rin), Spania, Ungaria, Rusia și la noi dominant în
Delta Dunării.

2.3.4.4.36. Porzana parva (Scop.) 1769
Cod A120 cf anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, EUNIS
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Sinonimii
1769 Rallus parvus Scop, 1799 Ralus mixtus Lapeyr., 1822 Crex pusilla Boie., 1831 Gallinula
minutissima Brehm,. Pentru alte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Cresteluț mijlociu, cresteț mic, găinușă mică (Linția,1954), cresteluț, cresteț mic, cresteț pitic
(Băcescu,1961), cresteț cenușiu (Bruun versus Munteanu,1999).
Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Gruiformes, Fam. Rallidae
Descrierea speciei
Masculul: partea dorsală brună, mijlocul spatelui negru cu pete longitudinale albe; rectricele mijlocii
sunt negre dar au vârfurile albe. Partea anterioară, gâtul, pieptul și gambele sunt albastru-ardezii
deschis. Penele laterale și gambele sunt marcate cu benzi transversale deschise. Femela: gâtul este
alb; gușa, pieptul și gambele ruginii pal precum și tectricele subcodale. Partea dorsală este brunmăslinie la mijloc cu o pată neagră peste care se suprapun răzleș macule albe. Ciocul scurt este cu
aproximație galben-verzui la bază roșcat spre roșu . Iris: la dulți, roșu. Picioarele sunt galben-verzui,
au degete lungi dar nepalmate (fără membrane interdigitale).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
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Reproducerea: Pasăre migratoare, oaspete de vară, sosește în teritoriu în a doua jumătate a lui aprilie
ca începând cu sfârșitul lui mai să fie deja existente primele cuibare (complete). Cuibărește în
vegetația mlaștinilor; ponta este formată din 6 –9 ouă galben-brune uneori verzui. La părăsirea
cuibarului adultul acoperă ouăle cu vegetație. Forma ouălor este ovală ori lung –ovală. De regulă
Porzana parva are două ponte pe an. Incubația durează până la 21 de zile.
Activitate: diurnă; activitatea cea mai intensă a speciei este în zori dar poate fi auzită și în timpul zilei
chiar amurg emițând sunete caracteristice formate din elemente punctiforme cu frecvențe de până la 8
Khz și amplitudine maximă între 250 – 3000 Hz. Sunetele sunt asemănătoare cu cele ale speciei
Porzana porzana, mai grave însă, cu distanța între elemente mai mare; finalul este coborâtor și în
ritm crescând.
Se aține mai cu seamă în preajma vegetației din zonele mlăștinoase sau înmlăștinite ale bălților dar și
apelor lin curgătoare cu maluri largi.
Regimul alimentar: nevertebrate acvatice, larve de chironomide, diptere, hidrofilide (Hydrophilida),
etc., ocazional și material vegetal, semințe (Carex, Polygonum)(Glutz et all., 1973).
Ecologie, habitat: lacuri și bălți cu apă puțin adâncă indiferent dacă este dulce sau salmastră. Este
important ca vegetația palustră să fie bine dezvoltată, nu foarte deasă dar preferabil înaltă (Juncus,
Carex, Scirpus, Phragmites, Typha). Poulează în mod secundar și heleșteele, iazurile și canalele.
Repartizare geografică:
Cu excepția Spaniei, Franței, parțial Germaniei, în Cehia, Austria, Ungaria toată Europa de est până
în Rusia pe Ienisei apoi vestul Mongoliei și în sud în Asia Mică.
Este una dintre cele întrucâtva puțin cunoscute păsări din fauna noastră. A fost observată în Ilfov,
Transilvania, lunca Dunării, Muntenia, Delta Dunării, Histria, județul Crișul Alb, Câmpia Someșului.
Efectivul este imposibil de estimat (3.000 – 4.000 cu mențiunea relativității cifrei motivată prin
modul ascuns de viață al păsării – Munteanu et all., 1974).

2.3.4.4.37. Porzana porzana (L.) 1766
Cod specie (EUNIS): A119
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Sinonimii
1766 Rallus porzana Linne, 1769 Ralus fulicula Scop., 1823 Crex porzana Lichtst., 1831 Gallinula
maculata Brehm, 1845 Gallinula minor Brehm, 1891 Ortygometra porzana L., Frivaldszky, 19321938 Porzana porzana (L.) - Hartert. Pentru alte sinonimii vezi Linția (1954).
Denumirea în limba română
Cresteluț pestriț, găinușă-de-baltă-pestriță, cresteș pestriț (Linția,1954), cristeț pestriț, cristeiu-de-apă,
cristeiu-de-baltă, cristel-de-baltă (Băcescu,1961), cresteț pestriț (Bruun versus Munteanu,1999).
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Încadrarea taxonomică
Cls. Aves, Ord. Gruiformes, Fam. Rallidae
Descrierea speciei
Masculul: partea dorsală brună (măslinie), mijlocul spatelui negru cu pete longitudinale albe; fruntea,
gâtul, obrajii sunt sure punctate cu alb, rectricele mijlocii sunt negre dar au vârfurile albe. Pieptul și
gambele pestrițe, abdomenul de un alb tulbure. Penele laterale și gambele sunt marcate cu benzi
transversale deschise. Ciocul scurt este cu aproximație galben-verzui la bază roșcat spre roșu. Iris: la
dulți, brun. Picioarele sunt galben-verzui, au degete lungi dar nepalmate (fără membrane
interdigitale).
Biologie (reproducere, ecologie, habitate)
Reproducerea: Pasăre migratoare, oaspete de vară, mai mult activă noaptea, sosește în teritoriu în a
doua jumătate a lui aprilie ca începând cu sfârșitul lui mai să fie deja existente primele cuibare
(complete). Cuibărește în vegetația mlaștinilor, în stuf; ponta este formată din 6 –9 ouă galben-brune
uneori verzui. La părăsirea cuibarului adultul acoperă ouăle cu vegetație. Forma ouălor este ovală ori
lung –ovală. Incubația durează până la 21 de zile.
Activitate: noctură; activitatea cea mai intensă a speciei este noaptea apoi spre zori dar poate fi auzită
și în timpul zilei chiar amurg emițând sunete caracteristice. Sunetele sunt asemănătoare cu cele ale
speciei Porzana parva, dar nu atât de grave.
Se aține mai cu seamă în preajma vegetației din zonele mlăștinoase sau înmlăștinite ale bălților dar și
apelor lin curgătoare cu maluri largi cu precădere însă în stuf.
Regimul alimentar: nevertebrate acvatice, larve de chironomide, diptere, hidrofilide (Hydrophilida),
etc., ocazional și material vegetal, semințe (Carex, Polygonum)(Glutz et all., 1973).
Ecologie, habitat: lacuri și bălți cu apă puțin adâncă indiferent dacă este dulce sau salmastră. Este
important ca vegetația palustră să fie bine dezvoltată, nu foarte deasă dar preferabil înaltă (Juncus,
Carex, Scirpus, Phragmites, Typha). Poulează în mod secundar și heleșteele, iazurile și canalele.
Repartizare geografică:
Cu excepția Spaniei, Franței, parțial Germaniei, în Cehia, Austria, Ungaria toată Europa de est unde
arealul este disjunct până în Rusia pe Ienisei apoi vestul Mongoliei și în sud în Asia Mică.
Este una dintre cele întrucâtva puțin cunoscute păsări din fauna noastră. A fost observată în Ilfov,
Transilvania, lunca Dunării, Muntenia, Delta Dunării, Histria, județul Crișul Alb, Câmpia Someșului,
pe Crșuri și Crișul Alb. Efectivul fluctuează între 5.000 – 20.0000 de exemplare (Munteanu et all.,
1974).
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2.3.4.4.38. Sylvia nisoria (Bechst.) 1795
Cod specie (EUNIS): A307
Denumire populară: silvie porumbacă
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Descrierea speciei:
Penaj dorsal cenușiu-brun aripi brunii. Ventral peste fondul alb sunt dispuse striuri cenușii-brune.
Peste aripă trec două dungi albicioase; tectricele subcodale sunt sure; coada este relativ lungă. Cel
mai bine, pe lângă striuri, iese în evidență ochiul galben.
Perioade critice: aprilie/mai – iunie/iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat:
iubește versanții însoriți ai dealurilor bogați în tufe, marginile pădurilor (ecoton), vegetația care
flanchează drumul de țară, luncile, poienile circumscrise de vegetația forestieră.
Arealul speciei: Europa centrală și de est până în Siberia vestică apoi Asia Mică.
Distribuția în RO: La noi mai mult în Transilvania și Banat.

2.3.4.4.39. Tringa glareola (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A340
Denumire populară: fluierarul-de-mlaştină
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Descrierea speciei:
Puţin mai mic şi mai zvelt decât fluierarul-de-zăvoi, fluierarul-de-mlaştină are rădăcina cozii tot albă;
partea dorsala a corpului şi a aripilor este pestriţă, iar culoarea de sub aripi mai puţin contrastantă cu
abdomenul, tot de nuanţă albă. Picioarele sunt în zbor mai lungi decât vârful cozii. Este o pasăre
sperioasă, uşor de alarmat, care semnalizează celorlalte păsări din preajmă un posibil pericol sau o
ameninţare reală prin lansări bruşte în zbor dublate de emiteri sonore stridente formate din
înlănţuirea a două-trei elemente de acelaşi tip. Nu ştim să cuibărească în ţară.
Perioade critice: aprilie – septembrie (Este pasăre de pasaj).
Cerințe de habitat:
Preferă arealurile umede, înierbate dar staţionează ori cuibăreşte şi pe sol uscat în apropierea lacurilor
sau râurilor. Explorează deopotrivă limanul apelor continentale ca şi pe cel al ţărmurilor marine. Nu
ocoleşte sărăturile. Zboară şi se hrăneşte de-a lungul canalelor pustei panonice iar în deltă apoi sudul
complexului lagunar Razelm-Sinoe frecventează de regulă limanurile vreunui ghiol cu cădere lină
sau al unor bălţi. Pe Sacalin aleargă de-a lungul şi latul malurilor nisipoase, cu precădere pe cel
vestic, stavilă pentru melea (Meleaua Sacalin) iar la Histria în apropierea, astăzi mult împuţinatelor
băltiri din sărăturile cu Salicornia.
Arealul speciei: de la 600 lat N pe întreg continentul nordic european, de aici până în zona Amurului.
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Tringa glareola – fluierar de mlaștină - foto:Dan Stănescu ©
Distribuția în RO:
Primele semnalări ale speciei în ţara noastră provin din Transilvania secolului XIX la Zaul de Câmpie
(1868), pe Târnava Mare (1874). Date mai recente confirmă cuibăritul fluierarului-cu-picioare-roşii
la noi şi anume în jumătatea de nord a Dobrogei, la sud de Siret şi în nord-estul Moldovei; a fost
semnalat ca specie clocitoare şi în centrul Transilvaniei, apoi în nord-vestul ţării. Toate celelalte
consemnări, din Câmpia Română şi Banat sunt de luat în consideraţie cu precauţie.
Populația națională: min.: -, max.: - perechi, astăzi incert cuibăritul păsării la noi, pasăre de pasaj.
Calitatea datelor privind populația națională: incertă

Tringa glareola – fluierar de mlaștină la Rovin - foto: Dan Stănescu ©
Specii de păsări cu migrație regulată

2.3.4.4.40. Acrocephalus arundinaceus L. 1758
Cod specie (EUNIS): A298
Denumire populară: lăcar mare
Statut de conservare în RO: DD (date insuficiente)
Descrierea speciei: culoarea de bază a penajului este cafenie spre roșcat, partea de dedesubt este
galben-aurie spre alburiu, sprânceana albă este vizibilă iar penele creștetului sunt puțin înfoiate.
Perioade critice: la noi este pasăre oaspete de vară, cuibăritoare.
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Cerințe de habitat: terenuri umede, regiuni mlăștinoase și bălți, stufării.
Arealul speciei: jumătatea sudică a continentului european până pe coasta nordică a Africii; începând
cu arcul Carpatic spre vest arealul este disjunct. În est limita aproximativă este vestul Siberiei iar în
sud est Wolga.
Distribuția în RO: Moldova, Transilvania, Banat, Câmpia Românească, Delta Dunării, Dobrogea
Populația națională: min.: 400.000, max.: 500.000 perechi

Acrocephalus arundinaceus - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.41. Anas acuta L.1758
Cod specie (EUNIS): A054
Denumire populară: rață sulițar
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
Descrierea speciei: Specie numeroasă în sezonul rece (oaspete de iarnă), se caracterizează prin
silueta aparte cu coada ascuțită și mult prelungită, la mascul, față de aceeași la femelă.Capul este
brun, gâtul și pieptul albe, corpul cenușiu deschis cu o dungă neagră orizontală sub aripa aflată în
poziția închisă. Coada lungă este bine vizibilă în zbor.
Perioade critice: Noiembrie (Decembrie)- Martie
Cerințe de habitat: tundră,ochiuri de apă întinse, lacuri, ape lin curgătoare, ghioluri, litoralul mărilor,
oceanelor.
Arealul speciei: Jumătatea nordică a continentului european, toată partea nordică a Asiei până în
estul Siberiei, Kamciatka și Insula Sahalin (480 latitudine nordică),apoi în America de Nord până în
Alasca respectiv Hudson Bai, California, Colorado, Nebrasca și Michigan
Distribuția în RO: Avrig, Scorei, Făgăraș, Balta Albă, Amara, Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Câmpia
Cermeiului, Dunăre (posibil pe tot parcursul, Delta Dunării, sudul Complexului Lagunar Razim
(Razelm)-Sinoe, Calafat,Sibiu (lacul Muzeului „Astra”), Olt (la Turnu Roșu), Câmpia Nirului, Valea
Ierului, Bicaz (lac acumulare), conf luența Olt-Dunăre, Baziaș, Moldova Nouă, Ostrov, Gruia, Gârla
Mare, Histria, Vadu, Chituc, Periteașca-Leahova, Murighiol, Bugeac,Socodor, Chișineu pescărie,
CEFA, etc., de fapt peste tot unde sunt ochiuri de apă mari până în zona submontană.
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Populația națională: min: 0, max: 3perechi posibil cuibăritoare în țară (extrem de rar). Este oaspete
de iarnă.

2.3.4.4.42. Anas (Spatula) clypeata L. 1758
Cod specie (EUNIS): A056
Denumire populară: rață lingurar
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
Descrierea speciei: Specia prezintă ciocul puternic turtit la vârf de unde și numele dat. Rățoiul are
un colorit distinct de cel al femelei: capul verde, pieptul alb, abdomenul și flancurile ruginii, o zonă
de un albastru deschis pe aripă, mijlocul spinării negru – segment mărginit cu alb; femela are penajul
cu desen criptic.
Perioade critice: Noiembrie (Decembrie)- Martie
Cerințe de habitat: ochiuri de apă întinse, lacuri, ape lin curgătoare, ghioluri, litoralul mărilor,
oceanelor.
Arealul speciei: jumătatea nordică a continentului european, Asiei Centrală până în Kamciatka și
Insula Sahalin, Japonia (Hokkaido); prezentă de asemenea în vestul Americii de Nord.
Distribuția în RO: Avrig, Scorei, Făgăraș, Balta Albă, Amara, Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Câmpia
Cermeiului, Dunăre (posibil pe tot parcursul, Delta Dunării, sudul Complexului Lagunar Razim
(Razelm)-Sinoe, Calafat, Sibiu (lacul Muzeului „Astra”), Câmpia Nirului, Valea Ierului, Bicaz (lac
acumulare), conf luența Olt-Dunăre, Baziaș, Moldova Nouă, Ostrov, Gruia, Gârla Mare, Histria,
Vadu, Chituc, Periteașca-Leahova, Murighiol, Bugeac, Socodor, Chișineu pescărie, CEFA, etc., de
fapt peste tot unde sunt ochiuri de apă mari până în zona submontană.
Populația națională: min.: 120 , max.: 300 perechi cuibăritoare.

2.3.4.4.43. Anas crecca L.1758
Cod specie (EUNIS): A052
Denumire populară: rață mică
Statut de conservare în RO: LC – preocupare minimă (câtuși de puțin îngrijorătore ?)(S-secure,
după Birdlife International 2000).
Descrierea speciei: Este cea mai mică dintre rațele noastre. Masculul are capul întunecat, brun roșcat
cu o dungă lată, verde, de la ochi la ceafă, o dungă orizontală deasupra aripii închise, oglinda verde, o
pată galbenă de fiecare parte a cozii. Femela este pestriță cu oglinda verde.
Perioade critice: perioada de cuibărit (aprilie – septembrie) atunci când este cazul (cuibărește extrem
de rar în țară !) apoi de la momentul sosirii ca oaspete de iarnă (august – martie (aprilie).
Cerințe de habitat: ochiuri de apă întinse, lacuri, ape lin curgătoare, ghioluri, litoralul mărilor.
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Arealul speciei: Cu excepția peninsulei iberice și sudul Italiei pe întregul continent european de fapt
pe întregul spațiu palearctic.
Distribuția în RO: Moldova, Transilvania, Dobrogea, regiunile istorice în care a fost semnalat
cuibăritul speciei (rar) în rest specie în pasaj, oaspete de iarnă, oaspete de vară. Apoi: Avrig, Scorei,
Făgăraș, Balta Albă, Amara, Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Câmpia Cermeiului, Dunăre (posibil pe tot
parcursul, Delta Dunării, sudul Complexului Lagunar Razim (Razelm)-Sinoe, Calafat, Sibiu (lacul
Muzeului „Astra”), Câmpia Nirului, Valea Ierului, Bicaz (lac acumulare), conf luența Olt-Dunăre,
Baziaș, Moldova Nouă, Ostrov, Gruia, Gârla Mare, Histria, Vadu, Chituc, Periteașca-Leahova,
Murighiol, Bugeac, Socodor, Chișineu pescărie, CEFA, etc., de fapt peste tot unde sunt ochiuri de
apă mari până în zona submontană.
Populația națională: min.: 5, max.: 10 perechi cuibăritoare, în pasaj 5000-7000, 10000 (?).

2.3.4.4.44. Anas penelope L. 1758
Cod specie (EUNIS):A050
Denumire populară: rață fluierătoare
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
Descrierea speciei: Se aseamănă cu rața pestriță (Anas strepera) dar este mai mică. Rățoiul are capul
roșcat și fruntea, creștetul galbene (care de la distanță irizează spre alb). Pieptul este rozaliu spre
ocru-brun, corpul cenușiu cu o pată albă înaintea cozii și una neagră sub coadă. Oglinda este verde
(vizibilă foarte bine în zbor). Rața este brună, pestriță, având ca și masculul oglinda verde.
Perioade critice: Octombrie/Noiembrie până în Martie/Aprilie.
Cerințe de habitat: tundră,ochiuri de apă întinse, lacuri, ape lin curgătoare, ghioluri, litoralul mărilor,
oceanelor.
Arealul speciei: jumătatea nordică a Europei, Islanda, estul Siberiei, Kamciatka, nordul insulei
Sahalin. Limita sudică este dată de latitudinea nordică de 50 0.
Distribuția în RO: ca specie cuibăritoare, incertă. În rest pretudindeni, ca și toate speciile palustre, pe
perioada migrației, acolo unde există apă: Moldova, Transilvania, Dobrogea, regiunile istorice în care
a fost semnalat cuibăritul speciei (rar) în rest specie în pasaj, oaspete de iarnă, oaspete de vară. Apoi:
Avrig, Scorei, Făgăraș, Balta Albă, Amara, Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Câmpia Cermeiului, Dunăre
(posibil pe tot parcursul, Delta Dunării, sudul Complexului Lagunar Razim (Razelm)-Sinoe, Calafat,
Sibiu (lacul Muzeului „Astra”), Câmpia Nirului, Valea Ierului, Bicaz (lac acumulare), conf luența
Olt-Dunăre, Baziaș, Moldova Nouă, Ostrov, Gruia, Gârla Mare, Histria, Vadu, Chituc, PeriteașcaLeahova, Murighiol, Bugeac, Socodor, Chișineu pescărie, CEFA, etc., de fapt peste tot unde sunt
ochiuri de apă mari până în zona submontană.
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2.3.4.4.45. Anas platyrhynchos L. 1758
Cod specie (EUNIS): A053
Denumire populară: rața mare
Statut de conservare în RO: LC – preocupare minimă

Anas platyrhynchos femele și masculi – rață mare (la Sintea) - foto: Dan Stănescu ©
Descrierea speciei: Masculul are capul verde, un guler alb, pieptul castaniu-roșcat, „oglinda”
albastră-verde mărginită de două dungi albe, dosul aripii de asemenea albastru violet; femela:
pestriță.
Perioade critice: martie/aprilie - septembrie
Cerințe de habitat: ochiuri de apă întinse, lacuri, ghioluri, ape lin curgătoare, râuri, iazuri, bălți, râuri
montane, litoralul mărilor, perdele d e stuf (în care cuibărește).
Arealul speciei: transpalearctic
Distribuția în RO: cu excepția munților peste tot.
Populația națională: min.: 100.000, max.:150.000.

2.3.4.4.46. Anas querquedula L. 1758
Cod specie (EUNIS): A055
Denumire populară: rață cârâitoare
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
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Descrierea speciei: Masculul are capul brun cu o dungă albă peste ochi, pieptul mai întunecat. În
zbor este evidentă culoarea albastră-cenușie a aripii. Femela prezintă pe fond brun desenul criptic
tipic, oglinda verde este mai puțin vizibilă iar în zbor aripa apare albăstruie.
Perioade critice: aprilie – septembrie (perioada de cuibărit apoi creștere a puilor).
Cerințe de habitat: ochiuri de apă întinse, lacuri de altitudini joase, bălți mici, pajiști mlăștinoase și
inundate.
Arealul speciei: Europa Centrală, Asia Centrală până în Kamciatka.
Distribuția în RO: în Banat, Transilvania, Moldova, mai rar în Câmpia Româna mai frecventă în
estul țării: între Prut și Siret, Ialomița și Argeș, Dobrogea, Delta Dunării și Complexul Lagunar
Razim (Razelm) - Sinoe
Populația națională: min.: 4000, max.: 8000 perechi cuibăritoare.

2.3.4.4.47. Anser albifrons (Scop.) 1769
Cod specie (EUNIS): A041
Denumire populară: gârliță mare
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: ca talie este mai mică decât gâsca-de-vară (Anser anser) și se deosebește de
aceasta prin albul circumscris ciocului (frunte și bărbie) particular adulților. Pe abdomen prezintă
multe benzi negre și nu au alb pe aripă.
Perioade critice: oaspete de iarnă, ori în pasaj
Cerințe de habitat: tundra arctică; la noi ca oaspete de iarnă pe lacurile interioare mai mari, lacurile
de acumulare, pescării, lagune, întregul

sistem lentic din Delta Dunării și Complexul lagunar

Razelm-Sinoe, malul mării la Chituc, Vadu, apoi Histria, Agigea, etc.
Arealul speciei: pentru subspecia albifrons tundra arctică, Novaia Zemlea, Penlamal și în spre N
între 680 și 800 lat N. În Siberia nordică. Tot în Siberia dar și în Groenlanda și în America de Nord
trăiesc alte trei subspecii ale genului.

2.3.4.4.48. Anas strepera L. 1758
Cod specie (EUNIS): A051
Denumire populară: rață pestriță
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
Descrierea speciei: seamănă foarte bine cu femela de rață mare (A. platyrhynchos) dar ceva mai
mică. Singura deosebire este oglinda albă în loc de albastru-violet și coloritul gălbui al laturilor
ciocului. Masculul are capul brun-pestriț și corpul cenușiu, o pată neagră sub și deasupra cozii.
Perioade critice: aprilie- septembrie, perioda de cuibărit și creștere a puilor.
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Cerințe de habitat: apele dulci și puțin adânci ale lacurilor și bălților purtătoare de plante palustre.
Uneori iarna (când rămâne în număr mic) lacurile de acumulare, zonele inundate. Evită apele sărate.
Cuibărește în stuf chiar scorburile sălciilor.
Arealul speciei:
Distribuția în RO: sporadică în regiunea de câmpie, mai frecventă în Delta Dunării.
Populația națională: min.: 2000, max.: 3000 perechi cuibăritoare.

2.3.4.4.49. Ardea cinerea L. 1758
Cod specie (EUNIS): A208
Denumire populară: stârc cenușiu
Statut de conservare în RO: VU – vulnerabil
Descrierea speciei: Este cel mai mare dintre stârcii de la noi. Cenușiu, cu albși negru pe gât și pe cap.
În zbor are silueta particulară stârcilor, cu gâtul strâns și îndoit în formă de S, spre deosebire de
lopătari (Platalea leucorodia) și berze care îl țin întins. Cuibărește de regulă pe crengile sălciilor dar și
a altor specii de arbori (înalți) în colonii mici, monospecifice, dar și în colonii mixte.
Perioade critice: martie – septembrie (cuibărit, intervalul nidicol, ajungerea la faza de tânăr a
progeniturii)
Cerințe de habitat: zone umede,baltă, râu, liman, pajiști inundate, canale,lac, ghiol, mlaștini eutrofe,
păduri de luncă (cuibărit)
Arealul speciei: Europa, Asia, Amur, Ussuri, Insula Sachalin, Manciuria,Ceylon, NV Africii, Egipt,
Marea Roșie,Madagascar,Mauritania.

Ardea cinerea – stârc cenușiu -foto: Dan Stănescu ©
Distribuția în RO: Avrig, Scorei, Făgăraș, Blahnița, Urziceni,Cheile Bicazului, confluența OltDunăre, mlaștinile de la Satchinez, de-a lungul Dunării începând din Baziaș până la vărsare, Ianca,
Plopu, Murighiol, Delta Dunării și Complexul lagunar Razim-Sinoe, Histra, Vadu, PeriteașcaLeahova, iazurile de la Miheșu de Câmpie, iezerul Călărași, Mamaia-Siutghiol, Buhuși-lacul de
acumulare, Lunca Barcăului, acumulările Rogojești-Bucecea, Someș, Crișul Alb, Crișul Negru,
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Crișul Repede, pescăriile Socodor și Chișineu, râul Timiș, lacurile de la Vaduri și Pângărați și peste
tot unde sunt pescării în țară.
Populația națională: min: 2000, max: 3000 perechi.

2.3.4.4.50. Aythya ferina (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A059
Denumire populară: rață-cu-cap-castaniu
Statut de conservare în RO: DD (date insuficiente)
Descrierea speciei: rățoiul are capul castaniu roșcat, corpul cenușiu deschis, pieptul și coada negre
(brun întunecat). Rața este de culoarea pământului, mai întunecată pe cap și pe piept.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: lacuri mlăștinoase și bogate în stufolia; insular în NV Africii.
Arealul speciei: Europa între longitudinile estice de 150 și 350 apoi în Asia Centrală, lacul Baikal,
Mongolia.
Distribuția în RO: Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei, Transilvania și Banat
Populația națională: min.: 20.000, max.: 40.000 perechi

Aythya ferina – rață cu cap castaniu - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.51. Aythya fuligula (L.) 1758
Cod specie (EUNIS): A061
Denumire populară: raţă moţată
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: masculul are penajul negru lucios, cu abdomenul și flancurile albe. Pe cap poartă
un moț vizibil de la distanță iar ochii îi are galbeni; femela este pământie (de ciudă) mai întunecată pe
cap și pe piept; moțul este mai mic decât cel al masculului.
Perioade critice: oaspete de iarnă, ori în pasaj
Cerințe de habitat: tundra arctică; la noi ca oaspete de iarnă pe lacurile interioare mai mari, lacurile
de acumulare, pescării, lagune, țărmul mării, întregul sistem lentic din Delta Dunării și Complexul
lagunar Razelm-Sinoe, malul mării la Chituc, Vadu, apoi Histria, Agigea.
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2.3.4.4.52. Bucephala clangula (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A340
Denumire populară: rață sunătoare
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Descrierea speciei: penajul este alb cu negru, capul, spinare și coada negre, gâtul și întreaga parte
ventrală albe. Între cioc și ochiul auriu are o pată albă. Rața are capul castaniu și spatele cenușiu.
Perioade critice: aprilie – iulie/august (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: zone umede cu sălcii scorburoase (factor necesar cuibăritului speciei), ape
salmastre sau saline, litoral marin.
Arealul speciei: specie holarctică răspândită pe mari întinderi ale în nordul Eurasiei și Americii de
Nord. Pe continent cuibărește mai sus de 500 lat N în peninsula Scandinavă, Finlanda, Belarus, Rusia,
cu micropopulații în Olanda, Franța, Anglia, Germania, Austria, Cehia.
Distribuția în RO: Delta Dunării
Populația națională: min.: 1, max.: 2 perechi (specia a fost la începutul sec XX considerată ca specie
cuibăritoare în Delta Dunării. A dispărut însă curând pentru un veac pentru a fi reconfirmat cuibăritul
speciei în 1999 și din nou în 2001 prin prezența unei femele cu boboci la Mila 23 – mai multe
amănunte la Munteanu (2009).

2.3.4.4.53. Corvus frugilegus (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A343
Denumire populară: cioară-de-semănătură
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Descrierea speciei: penaj în totalitate negru, la adulți frâul și bărbia alb-cenușii, grunjoase; cioc
puternic.
Perioade critice: martie/aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).

Corvus frugilegus – cioară de semănătură - foto: Dan Stănescu ©
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Cerințe de habitat: terenuri deschise cu pâlcuri de arbori, plantații forestiere, păduri de luncă, perdele
forestiere (unde mai sunt), arbori înalți (plopi) în orașe, sate, etc.
Arealul speciei:
Distribuția în RO: mai cu seamă în Banat și în sudul țării dar și în Moldova de sud și de nord, în
zona colinară, în zona de câmpie, între Crișuri.
Populația națională: min.: 150.000, max.: 200.000 perechi.

2.3.4.4.54. Cygnus olor (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A036
Denumire populară: lebădă-de-vară
Statut de conservare în RO: VU (vulnerabilă)
Descrierea speciei: Este ca talie, cel mai mare reprezentant din ordinul Anseriformelor. Penajul este
în totalitate alb, fruntea (în bandă îngustă) până la ochi și coborâtor spre colțurile gurii neagră, ciocul
vermillion spre portocaliu cu ongletul negru. Picioarele sunt palmate. Masculul prezintă la nivelul
frunții o protuberanță de origine tegumentară având aceeași culoare neagră; ciocul este de tip lamelat.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: lacuri întinse cu suprafețe de apă libere, eutrofe, cu stufăriș abundent și vegetație
submesă.
Arealul speciei: este sud-palearctic, insular: Irlanda, Marea Britanie, Europa centrală, zonele Mării
Baltice, Mării Negre, Mării Caspice, Asia central-vestică, China, ținutul Usuri.
Distribuția în RO: Delta Dunării și complexul lagunar Razelm-Sinoe; tot astfel în unele zone
conforme solicitării pentru habitat în Muntenia, Moldova, Transilvania, Banat, Crișana.
Populația națională: min.: 800, max.: 1000 perechi.

Cygnus olor – lebădă de vară - foto: Dan Stănescu ©
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2.3.4.4.55. Fulica atra L. 1758
Cod specie (EUNIS): A125
Denumire populară: lișiță
Statut de conservare în RO: NE - neevaluat
Descrierea speciei: pasărea de baltă, are penajul integral negru. Pe frunte prezintă un plastron cornos
alb care se leagă de ciocul de asemenea alb.
Perioade critice: aprilie/mai – iulie/august (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: zone palustre, acvatice aparținând deopotrivă sistemului lentic cum și lotic (în
acest din urmă caz acolo unde apele sunt lin curgătoare și vagetația submersă este bogată; stufărișuri
(în care cuibărește).
Arealul speciei: Europa cu excepția centrului, nordului și nordestului peninsulei scandinave; de aici
în cea mai mare parte a Asiei apoi Africa de Nord, Asia Mică (subspecii în Australia, Tasmania și
Noua Guinee).
Distribuția în RO: peste tot cu excepția zonelor montane.
Populația națională: min.: 80.000, max.: 100.000 perechi.

Fulica atra – lișiță - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.56. Gallinago (Capella) gallinago (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A153
Denumire populară: becațină comună
Statut de conservare în RO: DD (date insuficiente)
Descrierea speciei: culoarea de bază a penajului este brună spre pământie spinarea fiind desenată cu
ogive cafenii spre galben, coada având marginile puțin albe. Pieptul este maculat cafeniu cu desene
semilunare, abdomenul este alb. Creștetul brun este străbătut de o dungă albă, de la cioc peste ochi
(sprânceana) fiind deschise ca nuanță; lorumul are aspect de dungă brună. Ciocul este lung, întunecat,
iar ochii duși spre în spate.
Perioade critice: la noi este pasăre de pasaj; pentru cele câteva perechi posibil cuibăritoare: aprilie –
iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
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Cerințe de habitat: terenuri umede, regiuni mlăștinoase și bălți.
Arealul speciei: Islanda, Irlanda, Marea Britanie, peninsula Scandinavă, Franța, Germania și tot
continentul european până la limita sudică de 480 – 550 lat N și de aici până în zona Amurului; insular
arealul atinge Afganistanul și India.
Distribuția în RO: ca pasăre cuibăritoare: nord vestul țării (Tisa) și Transilvania, probabil Moldova
și Banat (rară ori neconfirmată); ca pasăre de pasaj: în toată țara.
Populația națională: min.: 15, max.: 40 perechi.

2.3.4.4.57. Gallinula chloropus (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A123
Denumire populară: găinușă-de-baltă
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: pasărea este de mărimea unui porumbel, neagră, cu o dungă albă de-a lungul
corpului sub aripa închisă, are o pată albă sub coadă iar fruntea și ciocul roșii (vârful ciocului este
galben) și picioarele verzi.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: ape stătătoare cu stuf de la lacuri mari până la japșele cele mai neimportante.
Arealul speciei: toată Europa până la linia imaginară coborâtoare din spre Norvegia care leagă
latitudinile nordice de 600 și 500 și se continuă la N de Marea Caspică. Arealul speciei cuprinde și
Asia Mică, o parte din Asia și Africa de N.
Distribuția în RO: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Transilvania, Banat.
Populația națională: min.: 18.000, max.: 30.000 perechi.
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Gallinula chloropus – găinușă de baltă - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.58. Larus argentatus cachinnans Pall. 1811
Cod specie (EUNIS): A184
Denumire populară: pescăruș argintiu
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Descrierea speciei: spinarea și parte dorsală a aripii cenușii, vârful aripilor negre cu pete albe, capul,
coada și partea inferioară: albe. Picioarel și ciocul: galbene, în perioada de reproducere cu o pată
marcantă de culoare roșie. Tineretul până la maturitate cu penaj brun și cioc negru.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
.

Larus argentatus cachinnans – pescăruș argintiu (adult și tânăr) - foto: Dan Stănescu ©
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Cerințe de habitat: lacuri salmastre, lacuri, bălți mari, smârcuri cu vegetație palustră, lagune, lacuri
litorale, țărmul mării, lacuri de acumulare, ape lin curgătoare, acoperișul blocurilor.
Arealul speciei: toate coastele mărilor continentului european, Islanda, Irlanda, Marea Britanie și de
la limita Uralilor spre est până în Siberia. Subspecii în: Asia și America de Nord.
Distribuția în RO: Dobrogea (deltă, litoral, lagune), cu extensie recentă în: Muntenia, Moldova,
Transilvania, Banat, Crișana.
Populația națională: min.: 2200, max.: 2300 perechi

2.3.4.4.59. Larus canus L. 1758
Cod specie (EUNIS): A182
Denumire populară: pescăruș sur
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: seamănă cu pescărușul argintiu dar este mai mic și cu aripile mai înguste. Nu are
pata roșie pe cioc, picioarele sunt galnene-verzui. Spatele și dosul aripilor cenușii, aripile la capete
marcate cu negru. Tot aici apar și macule albe alungite.
Perioade critice: oaspete de iarnă
Cerințe de habitat: ape de coastă și continentale
Arealul speciei: NV și N Europei
Distribuția în RO: litoral, ape interioare.

2.3.4.4.60. Larus ridibundus L. 1766
Cod specie (EUNIS): A179
Denumire populară: pescăruș râzător
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: seamănă cu pescărușul argintiu dar estemult mai mic. Ciocul este roșu cu vârful
negru, picioarele sunt roșii. Spatele și dosul aripilor cenușii, aripile la capete marcate cu negru, restul
penajului alb. Vara „fața” (fruntea, creștetul, obrajii și bărbia sunt brun-negre, iarna.albe; se păstrează
doar o pată întunecată în zona tectricelor auriculare. Inelul periorbital este dorsal, ventral și posterior
alb.
Perioade critice: aprilie/mai – iulie (perioada de reproducere).
Cerințe de habitat: ape de coastă și continentale cu stuf, insule mici, smârcuri.
Arealul speciei: NV, N Europei și Europa centrală, Asia centrală, Kamceatka.
Distribuția în RO: litoral, ape interioare, Delta Dunării, Moldova, Crișana și SV țării.
Populația națională: min.: 3500, max.: 8000 perechi.
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Larus ridibundus– pescăruș râzătorîn penaj de vară (jos) și de iarnă (sus) - foto: Dan Stănescu ©

2.3.4.4.61. Numenius arquata (L.) 1758
Cod specie (EUNIS): A160
Denumire populară: culic mare
Statut de conservare în RO: NT (aproape amenințată)
Descrierea speciei: penajul este nisipiu-închis cu dungi mici gălbui și flancuri striate. Ciocul este
lung și curbat spre în jos.

Numenius arquata – culic mare - foto: Dan Stănescu ©
Perioade critice: aprilie/mai – septembrie (perioada demigrație).
Cerințe de habitat: grinduri înierbate (ptr. România); oaspete de vară.
Arealul speciei: Irlanda, Anglia, nordul peninsulei scandinave, apoi jumătatea de est a Europei și
spre Est peste Asia până în spațiul Amurului.
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Distribuția în RO: Complexul lagunar Razim (Razelm) - Sinoe
Populația națională: min: 20, max.: 30 perechi.

2.3.4.4.62. Numenius phaeopus (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A158
Denumire populară: culic mic
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: este mai mic decât culiculul mare (Numenius arquata), are ciocul mai scurt și
ceea ce îl diferențiază de ruda sa este banda neagră (întunecată) de peste ochi.
Perioade critice: specie de pasaj
Cerințe de habitat: terenuri mlăștinoase cu vegetație arbustivă din regiunile montane
Arealul speciei: Islanda, nordul peninsulei Scandinave și NE continentului european între 600 și 740
lat N; arealul se continuă până în NV Siberiei
Distribuția în RO: în țară, dar rar în timpul pasajului.
2.3.4.4.63. Phalacrocorax carbo (Blumenbach) 1798
Cod specie (EUNIS): A391
Denumire populară: cormoran mare
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)

Phalacrocorax carbo - cormoran mare - foto: Dan Stănescu ©
Descrierea speciei: Pasăre de talie mare, cormoranul poate atinge lungimi de mai puțin de 1 m.
Penajul corpului este în totalitate negru cu excepția capului; obrajii și bărbia sunt de culoare albă. În
perioada prenupțială și nupțială cea mai mare parte a capului și gâtului apar albicioase, nuanță indusă
de penele albe intercalate celor puternic melanizate. Gâtul este lung, picioarele totipalmate (adică
toate degetele sunt înlănțuite de membrane interdigitale). Excelează prin capacitatea de scufundare.
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Cum nu are glandă uropigiană deci sursa de gresare a penelor, după un număr de scufundări acestea
se îmbibă cu apă fapt care obligă pasărea să își usuce penajul; de aici poziția de ”cruce” (aripi întinse
orizontal) în ipostază staționară; penajul negru ușurează absorbția razelor solare și ca atare o revenire
rapidă la starea de fapt, normală, a cormoranului
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: Cormoranul este o specie palustră, acvatică, strict legată de existența sistemelor
lotice și lentice bogate în pește.
Arealul speciei: Pretutindeni în zonele de coastă ale continentului dar ca specie clocitoare doar în
nordul și nord-vestul Europei, Islanda, în sud Corsica și Sicilia, Europa Centrală și de sud-est apoi
Asia Mică, nordul Mării Caspice; prezent în Asia, Africa, America de Nord și Australia.
Distribuția în RO: în Deltă, de-a lungul țărmurilor marinepe tot cursul Dunării.
Populația națională: min.: 7000, max.: 8000 perechi.

2.3.4.4.64. Podiceps cristatus (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A005
Denumire populară: corcodel mare
Statut de conservare în RO: DD (date insuficiente)
Descrierea speciei: gâtul și abdomenul păsării sunt albe; creștetul este brun întunecat terminându-se
în două moțuri pe laturile capului completate de un guler brun roșcat mai pronunțat ca mărime în
sezonul cald. Penajul spatelui: întunecat (negru-cenușiu-brun).
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: ochiuri întinse de apă cu vegetație sub și emersă (rărituri în stuf), bogate în pește

Podiceps cristatus – corcodel mare cu pui (Rovina) - foto: Dan Stănescu ©
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Arealul speciei: Europa, cu excepția Portugaliei, peninsulei Scandinave, Italiei și Greciei; arealul se
întinde peste Asia de mijloc spre estul ținutului Ussuri și nordul Chinei, cu populații în Africa de
Nord, Egipt (Delta Nilului), la sud de Sahara apoi Noua Zeelandă și Tasmania (în ultimile două cu
câte două subspecii, una pentru fiecare zonă geografică).
Distribuția în RO: Dobrogea, Muntenia, Moldova, Transilvania, Banat.
Populația națională: min.: 20.000, max.: 21.000 perechi.

2.3.4.4.65. Rallus aquaticus L. 1758
Cod specie (EUNIS): A118
Denumire populară: cârstel-de-baltă
Statut de conservare în RO: LC (câtuși de puțin îngrijorătore – least concern)
Descrierea speciei: pasărea este pe spate cafenie și pătată cu macule întunecate, la fel și creștetul, pe
piept cenușiu-albăstruie (albastrul este irizația produsă de structura penei și ca atare de interpretat ca
fiind o culoare optică), flancurile prezintă alternanțe de alb și negru, iar ciocul este roșu-roșcat
inclusiv irisul; coada este ținută în sus.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: zone umede cu vegetașie deasă și abundentă (stufărișuri) în bălți, mlaștini, lacuri,
gârle, heleștee, lacuri de acumulare (eutrofizate) condiția pentru toate cele enumerate fiind apa puțin
adâncă. Este o specie numeroasă în toate biotopurile corespunzătoare.
Arealul speciei: Din Islanda pe întreg continentul european. Limita estică arată ca o linie coborâtoare
pornind din sudul Norvegiei și oprindu-se deasupra Mării Caspice la 530 lat N pentru a continua în
Rusia până la fluviul respectiv golful Obi.
Distribuția în RO: toate zonele din țară cu altitudine joasă în ținuturile subcarpatice.
Populația națională: min.: 10.000, max.: 12.000 perechi.

2.3.4.4.66. Tachybaptus (Podiceps) ruficollis (Pallas)1764
Cod specie (EUNIS): A004
Denumire populară: corcodel mic
Statut de conservare în RO: NE(neevaluat)
Descrierea speciei: este cel mai mic dintre corcodei, nu posedă nici un fel de ornament de pene pe
cap, are penajul brun-roșcat vara și ceva mai deschis iarna; ciocul este scurt cu baza galben-verzuie,
gâtul scurt, Partea posterioară a corpului este trunchiată.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: ochiuri întinse de apă cu vegetație bogată, bălți, lacuri, râuri.
Arealul speciei: Europa până la Urali, Asia Mică, Turkestan, Armenia, Africa (la sud de Sahara),
Madagascar.
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Distribuția în RO: Dobrogea, Muntenia, Moldova, Transilvania, Banat.
Populația națională: min.: 6.000, max.: 10.000 perechi.

2.3.4.4.67. Vanellus vanellus (L.)1758
Cod specie (EUNIS): A142
Denumire populară: nagâț
Statut de conservare în RO: NE (neevaluat).
Descrierea speciei: de talia porumbelului, penajul acestei păsări este o alternanță între negru și alb.
Doar în zona cozii, subcodalele sunt de culoarea scorțișoarei. Pasărea poartă pe cap un număr de pene
mai lungi care formează „moțul”. Obrazul, ceafa și sprânceana: albe. Aripile sunt late și rotunjite la
proximal iar primele remige sunt albe la vârf.
Perioade critice: aprilie – iulie (perioada de reproduce și zbor a puilor).
Cerințe de habitat: regiuni mlăștinoase, mâlurile de pe marginea apelor, pajiști umede,
Arealul speciei: centrul și sudul Spaniei, Irlanda, Marea Britanie, sudul Norvegiei și Suediei, coasta
golfului Botnic, Finlanda și de aici coborând peste Belarus, Ucraina, Kazahstan până în estul Asiei.
Ocupă de asemena întregul continent european cu excepția Portugaliei, o parte din Spania, Italiei, și
Greciei, limita sudică fiind marcată de Bulgaria. Arealul se mai extinde parțial și în Asia Mică.
Distribuția în RO: întreaga țară în zona de câmpie și de deal joasă. Este oaspete de vară și de pasaj.
Populația națională: min.: 10.000, max.: 12.000 perechi.

Vanellus vanellus – nagâț - foto: Dan Stănescu ©
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2.3.4.5. Mamifere
2.3.4.5.1. Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Cod Specie: 1355
Denumirea ştiinţifică: Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Denumirea populară: vidră, lutră, câine de râu
Statutul de conservare în România: NT - Uşor ameninţată
Încadrare taxonomică:
Încrengătura: CHORDATA
Clasa: MAMMALIA
Ordin: CARNIVORA
Familie: MUSTELIDAE
Subfamilia: LUTRINAE
Genul: Lutra
Specia: lutra
Biotopul - vidra este un animal adaptat la mediul acvatic. Vidra este un mamifer semi-acvatic, care
apare într-o gamă largă de condiţii ecologice. Populaţiile utilizează ca habitate ape dulci stătătoare şi
curgătoare. Acestea trebuie să aibă o abundentă rezervă de alimente (în mod normal asociate cu un
grad ridicat de calitate a apei), împreună cu habitate adecvate, cum ar fi vegetaţie de mal, insule,
stufăriş şi pădure, care sunt utilizate pentru căutarea hranei, reproducere şi odihnă.
Caracteristici de biologie şi ecologie:


lungime (cap + trunchi): 57-70 cm



lungimea cozii: 35-40 cm



înălţime: 30 cm



greutate: masculi: 10 kg, femele: 7 kg.

Mediul de viaţă al vidrei este constituit din ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare de la şes, deal
sau munte. Specia are nevoie de adăpost, care poate fi reprezentat de arbori de pe malul apelor de
obicei, sau de stufăriș. Este un animal de amurg şi nocturn.
Consumul de peşte, pe zi, al unui individ, poate fi de până la 15% din greutatea sa. Vidrele îşi
marchează cu lăsături întinsele lor teritorii, în diverse locuri proeminente.
Vidra eurasiatică de râu este în principal o specie nocturnă şi crepusculară, dar uneori este activă în
timpul zilei. Comunică cu fluiere şi mârâituri.
Vidra se adaptează la o mare varietate de peisaje: mlaştini şi turbării în partea de sus a bazinelor de
captare sau torenţi de munte până la 1700m altitudine, râuri, canale, iazuri, fluvii, estuare, sau chiar
litoral şi zone de coastă, insule, cu condiţia ca acestea să aibă apă curată şi site-uri nederanjate pentru
a se reproduce în pace.
Reproducerea şi ciclul de viaţă:
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Maturitatea sexuală este atinsă la 18 luni pentru masculi şi 2 ani pentru femele. Reproducerea este
non-sezonieră. Vidra europeană se împerechează în orice moment al anului. Masculii se vor
împerechea cu mai multe femele, stând cu fiecare femelă în vizuina ei. O medie de 2-3 pui se nasc
după o perioadă de gestaţie de 61-74 zile. Poate naşte între 1- 6 pui. Ei sunt neajutoraţi în primele
şase săptămâni şi sunt luaţi în îngrijire de către femelă. După 10 săptămâni puii ies afară împreună cu
mama lor. Puii vor continua să fie îngrijiţi de mamă până când împlinesc 3-4 luni, atunci când
alăptarea va înceta şi ei vor fi pe deplin înţărcaţi. Ei vor sta cu mama lor înainte de a dispersa la vârta
de 8-12 luni, dar poate dura până la 18 luni pentru un pui să înveţe să pescuiască.
Comportament social
Vidra eurasiatică de râu este în principal, solitară, masculii şi femelele alăturându-se doar în timpul
împerecherii. Sunt animale teritoriale, marcând graniţele teritoriului individual cu lăsături şi o
secreţie groasă, lipicioasă de la glanda anală. Teritoriul unui individ are un interval de 7-15 km
liniari. Masculii au intervale teritoriale mai mari decât femeile, teritoriul unui mascul suprapunânduse peste cel al mai multor femele, dar nu cu al altor masculi. Teritoriile femelelor nu se suprapun,
vidrele afişând agresiune teritorială faţă de vidre de acelaşi sex. Densitatea populaţiei este, de obicei,
de aproximativ o vidră pe kilometru pătrat navigabil, dar poate fi mai mică de o vidră la 5 km pe
pâraie. Masculii par a forma o ierarhie dominantă, masculul cel mai dominant ocupând cele mai
favorabile zone.
Longevitate - în stare liberă are o durată de viaţă de 9-10 ani dar poate ajunge până la 15 ani.
Paraziţi - păduchele din specia Lutridia exilis este specific vidrelor. Frecvente sunt căpuşele din
specia Ixodes ricinus şi infestările cu endoparaziţi. Se cunoaşte că suferă de abcese dentare şi
pneumonii.
Perioade critice
În perioada rece, vidra poate fi afectată de accesibilitatea la sursele disponobile de hrană, iar, în
perioada de reproducere (naşterea puilor până la înţărcare) de asemenea poate fi vulnerabilă - afectată
de atacul prădătorilor – câini vagabonzi în special, dar şi de eventualii braconieri sau pescari.
Cerinţe de habitat
Cea mai importantă componentă a habitatului lor este prezenţa unor scobituri în apropierea apei.
Acestea pot fi sub formă de rădăcini de copac, acumulări de roci, mici peşteri sau vegetaţie densă.
Acest lucru este important pentru crearea de vizuini pentru reproducere. Vidrele evită zonele de apă
adâncă, preferând să rămână pe o rază de 100 m de la mal.
DISTRIBUŢIA POPULAŢIILOR
Arealul speciei
Vidra europeană este un mamifer de talie medie, în principal nocturn, excesiv de discret în mediul
său natural şi a cărei densitatea rămâne în general scăzută (domeniile individuale variind de la câţiva
km până la 10-15 km cu un maxim de până la 25 de km de curs de apă pentru femele reproductive, şi
188

până la 40 de km sau mai mult pentru un mascul). De aceea, cea mai mare parte a informaţiilor
ştiinţifice dobândite au fost dificil de obţinut, observarea directă având un rol minor. În vederea
inventarierii, prezenţa sa ca termen de distribuţie poate ajuta la stabilirea unor areale de distribuţie la
nivel local, regional, naţional ori european.
POPULAŢII ŞI DISTRIBUŢIE
Datele referitoare la abundenţa vidrei în situl Natura 2000 ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și
Ineu, și o parte din situl Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului, se bazează pe marcările teritoriale,
care pot fi folosite ca o metodă indirectă de estimare a dimensiunii populaţiei, dar punerea în aplicare
a acestor estimări depinde de factorii climatici, în principal de ploile torenţiale, de disponibilitatea
locurilor de defecare, de anotimpul anului şi de alţi factori (Kruuk, 2006; Ruiz-Olmo et al, 2001) care
fac ca acest indice să nu fie întotdeauna adecvat pentru evaluarea abundenţei.
Vidra eurasiatică (Lutra lutra) este o specie larg distribuită în România, în special în zonele riverane
cu un anumit debit de apă. În ultimele decenii creşteri ale populaţiilor locale şi recolonizări ale
fostelor areale au fost înregistrate, după o scădere îngrijorătoare în ultimele decenii ale secolului XX.
Acum, ca urmare a programelor de protecţie a mediului, vidra este omniprezentă în populaţii stabile
pe cele mai multe bazine acvatice, lacuri şi bălţi, în majoritatea zonelor umede din România.
Observaţii recente sugerează că, în România, populaţiile de vidră sunt în stare bună, ocupând toate
habitatele potențiale.
Răspândire geografică (răspândire în Europa):
- vidra ocupă aproape întreaga Eurasie, spre nord până la limita taigalei, spre est până în Kamceatka şi
Japonia, spre sud-est până în India, Sumatra, Java şi Sri-Lanka, spre vest până la Oceanul Atlantic şi
Marea Mediterană. De asemenea, în nord-vestul Africii şi în Asia Mică. În multe părţi ale
Europei Centrale şi de vest a devenit foarte rară sau a dispărut complet, ca urmare a degradării
sau dispariţiei habitatelor preferate ori a lipsei unei sau mai multor condiții minime de habitat.
Distribuţia în România
Răspândirea în România - Călinescu (1931) a citat-o de la Brăila, Tulcea, Sulina, Sfântu GheorgheDeltă, Dej - Valea Someşului, Valea Ilvei, Valea Leşului, Valea Arieşului - Albac, Valea Crișul
Albului (Alba lulia), Valea Streiului, Valea Haţegului - Clopotiva, Valea Cibinului, Valea Sadului,
Valea Oltului (Tălmaciu), Ţara Făgăraşului şi Ţara Bârsei. Ionescu şi colab. (1968) au menţionat-o pe
valea Bistriţei moldoveneşti. Andreescu şi colab. (1979) au citat-o de la Drăgăneşti-Vlasca şi Snagov
Parc. Bazilescu şi colab. (1980) - la Breasta-Dolj. Murariu şi colab. (1982) - de la Mihai Bravu şi
Bujoreni - Teleorman, râul Ialomiţa - în dreptul comunei Gheorghe Doja, Sulina şi canalul Tătaru spre sărăturile de la Sfântu Gheorghe-Deltă. Murariu (1987) a citat-o la Turulung-Vii din nord-vestul
ţării. Cotta şi colab. (2001) au menţionat larga răspândire a vidrei în ţara noastră (dar şi abundenţa sa
redusă), pe lângă toate apele bogate în peşte. Ardelean şi colab. (2000) arătau: ,,Cercetările noastre au
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dovedit prezenţa vidrei începând din zăvoiul Tisei şi până în pâraiele de munte cu mult păstrăv (Iza,
Vişeu, Mara, Săpânţa, Rica etc.).
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2.4. INFORMATII SOCIO-ECONOMICE
2.4.1. Unitatea administrativ teritorială Apateu
2.4.1.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Apateu, privită în sens strict, sau comuna Apateu, privită în
sens larg, este localizată în partea nordică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea septentrională,
cu judeţul Bihor, la vest cu comuna Mişca, la sud cu comunele Şepreuş şi Cermei, respectiv cu
comuna Craiva la est.
Din punct de vedere fizico geografic, întregul teritoriu al comunei se înscrie în perimetrul
Câmpiei Crişului Negru, subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest,
oscilând în jurul valorii de 100 m (de la 106 m cât se înregistreză în localitatea Moţiori la 98 m în
localitatea Apateu). Altitudinile joase înscrie acest sector în categoria câmpiilor joase, câmpii care
poartă amprenta a numeroase albii minore, părăsite în prezent, rezultat al divagării râurilor sau
pâraielor ce drenează acest spaţiu.
Acest lucru a determinat demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din
secolul al XIX – lea, materializate în prezent prin numeroase canale de desecare sau descărcare
(Beliu – Cermei – Tăuţi, Dolma) a apelor de suprafaţă (Leveleş, Călacea, Barcău) tributare Crişului
Negru.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
Condiţiile naturale favorabile, mai ales pentru practicarea agriculturii ca activitatea de bază
pentru asigurarea necesarului zilnic de hrană, au înlesnit aşezarea permanentă a oamenilor în acest
spaţiu geografic, cu mult timp înainte de momentul atestării documentare a localităţilor din unitatea
administrativ teritorială Apateu. Această afirmaţie se bazează pe faptul că nu departe de Apateu, în
perimetrul comunei Mişca au fost descoperite numeroase vestigii arheologice, datate ca aparţinând
perioadelor antice, începând cu neoliticul (cultura Criş).
Astfel, localitatea Apateu (pentru care au mai fost utilizate toponimele Apathy şi Olahapaty)
este menţionată documentar în 1219, iar satul Berechiu (pentru care au mai fost utilizate toponimele
Barakony şi Baracum) în 1331. În schimb, mult mai recent a apărut satul Moţiori, în 1922, prin
împroprietărire după reforma agrară din 1921.
La nivelul comunei Apateu nu există monumente de factură istorică care să fie în evidenţa
Complexului Muzeal Judeţean Arad, dar acest lucru nu a împiedicat edilii locali să organizeze un
muzeu al satului. Muzeul Rovina cuprinde o colecţie valoroasă de obiecte, care pun în evidenţă
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trecutul istoric al acestui spaţiu geografic, respectiv activităţile, cultura, tradiţiile şi obiceiurile
localnicilor.
2.4.1.2. Analiza demografică
În Apateu, conform datelor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică al
României, la finele anului 2013, existau 3468 locuitori (Tab. 1), ceea ce corespunde la 0,76 % din
totalul județului. Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei, precum şi
datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, asemănătoare
cu cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite decizii
politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Apateu (la 1 ianuarie)
An
Populaţie
stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3771 3756 3724 3690 3671 3663 3620 3582 3560 3536 3520

1928 1913 1903 1894 1895 1891 1860 1833 1818 1817 1799

1843 1843 1821 1796 1776 1772 1760 1749 1742 1719 1721

Născuţi (0/00)

8.0

8.5

8.1

8.1

9.0

9.0

8.3

6.7

6.2

8.5

6.3

Decedaţi (0/00)

11.9

13.6

18.0

12.5

12.5

15.3

13.5

13.4

12.4

14.7

15.3

-4.0

-5.1

-9.9

-4.3

-3.5

-6.3

-5.2

-6.7

-6.2

-6.2

-9.1

Spor natural
(0/00)

2.4.1.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Apateu sunt trei localităţi rurale, Moţiori, Berechiu şi
Apateu, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Apateu este cea mai mare, ei revenindu-i circa 65,9 % din totalul populaţiei din
comună. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, Apateul este şi cel mai important centru economic
şi cultural din acest teritoriu arădean.
Localitatea este situată în partea central – vestică a comunei, fiind străbătută de drumul
judeţean DJ 794 (orientat vest - est), care face legătura între două axe rutiere care părăsesc teritoriul
judeţului nostru: DN 79 (Arad - Oradea) şi DJ 709 (DN 7 – Şiria – Cermei – Berechiu - Batăr).
Poziţia geografică a favorizat dezvoltarea acestei localităţi.
Apateul este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă structură
a fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative
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mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalelor străzi este vest – est. Această textură prezintă mai multe avantaje,
atât în ceea ce priveşte accesul şi mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din raţiuni
ecologice, mişcarea maselor de aer vestice ventilând localitatea (care determină scăderea temperaturii
din localitate pe timp de vară, respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea locuinţelor pe timp
de iarnă).
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Apateu este Berechiu. Satul este
localizat în partea central nord – estică a comunei şi este traversat de drumul DJ 709, care face
trecerea spre judeţul Bihor. Din totalul populaţiei comunei, Berechiului îi revine circa 24,8 %, adică
circa 872 persoane, cu 42 mai puţin decât în 2002.
Apărând şi evoluând în acelaşi context social – economic ca şi localitatea Apateu, Berechiul
prezintă o structură şi textură asemănătoare cu aceasta (cu avantajele şi dezavantajele caracteristice).
Se poate observa în schimb, că este diferită orientarea generală, ea fiind de la sud-vest spre nord-est.
Cea de a treia localitate din comuna Apateu este Moţiori, situată la est de drumul DJ 709, în
partea central sud – estică. În această aşezare locuiesc doar 9,3 % din totalul populaţiei comunei,
adică 327 persoane.
Fiind înfiinţată doar în 1922, ca urmare a stabilirii unor proaspăt împroprietăriţi cu teren (ca
urmare a reformei agrare din 1921), această localitate a avut din start un plan de sistematizare. Acest
lucru i-a conferit o structură adunată şi o textură rectangulară. Se poate observa o singură stradă
principală, orientată vest – est, faţă de care mai sunt 5 – 6 străzi perpendiculare, dispuse de-o parte şi
alta.
Toponimul de Moţiori poate deriva din originea primilor locuitori care au fost împroprietăriţi
în acest spaţiu geografic. Toponimul este foarte propiat cu termenul de „moţ”, folosit pentru a indica
locuitorii „Ţării Moţilor”, regiune din partea centrală a Munţilor Apuseni.
2.4.1.4. Activități economice
2.4.1.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Apateu se poate evidenţia ponderea foarte
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 85,5 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. La mare distanţă sunt urmate de terenurile silvice, prin cele două trupuri de
pădure, care ocupă 7,8 % din suprafaţa comunei.
Terenurile arabile, cu cele 77,9 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Terenurile pomicole şi
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viticole sunt practic absente, chiar dacă prin
livezile oamenilor se găsesc astfel de culturi.

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei
Apateu

În schimb, ca suport al activităţiilor de creştere
a animalelor, păşunile şi fâneţele să cumuleze
31,1 % din suprafaţa comunei, existând şi în
acest caz o asimetrie, păşunile fiind cele
predominante.
Terenurile silvice sunt localizate atât în
estul comunei (Pădurea Dumbrava), cât şi în
partea sudică (Pădurea Belensig). Suprafaţa
fondului silvic este de doar 7,8 % din totalul
administrativ, în structura pădurii predominând
speciile nemorale termofile. Diferenţa de 6.8 %
din suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, căi de comunicaţii şi
construcţii, respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de păduri, terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Apateu (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

7610

7527

98,9

83

1,1

Terenuri arabile

5935

5902

99,4

33

0,6

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1667

1617

97

50

3

Terenuri cu fâneţe

8

8

100

0

0

Terenuri neagricole

1295

203

15,7

1092

84,3

Terenuri ocupate de păduri

693

19

2,7

674

97,3

Terenuri ocupate de ape

275

23

8,4

252

91,6

Terenuri ocupate de construcţii

148

125

84,5

23

15,5

160

17

10,6

143

89,4

19

19

100

0

0

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate
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În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.

Culturi

Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Apateu (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
Sfeclă de zahăr
soarelui

2003

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

1501

3750

1405

4215

352

528

60

360

292

2462

15
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În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Apateu, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant.Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Crişului Negru (aflat la nord de
hotarul comunei), sau prin realizarea unor canale care să permită transferul apei dintr-un bazin
hidrografic în altul. Aceste canale permit, în acelaşi timp, şi combaterea secetei, asigurând, la nevoie,
apa necesară sistemelor de irigaţii. Canalul Beliu – Cermei – Tăuţi, situat pe limita estică a comunei,
este cel mai reprezentativ.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele sunt cultivate, cu
precădere, porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupând o suprafaţă de 48,9 %
din totalul terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă,
sfecla de zahăr, etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele arădene. Cultura
cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj pentru animale. Ca
atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe apreciabile (60 ha în 2003).
Productivitatea (360 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol hotărâtor.
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Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor. Cu toate acestea, la
nivelul comunei Apateu există şi funcţionează o fermă de creştere a porcinelor, care aparţine
societăţii „Smithfield Ferme”, explicând astfel numărul mare de porcine în Apateu (5235 porci – Tab.
4). Această unitate zootehnică este încadrată în rândul agenţilor economici care generează un impact
asupra mediului înconjurător.
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Apateu (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
1056

Gosp.
Pop.
1054

Total
5235

Gosp.
Pop.
5235

Total
3847

Gosp.
Pop.
3847

Păsări
Total
26000

Gosp.
Pop.
26000

Astfel, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (26000
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa mare a păşunilor (21,9 % din totalul terenurilor
agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne fiind în
proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
Silvicultura
Din suprafaţa totală a unităţii administrativ – teritoriale Apateu 693 ha revin fondului
forestier, din care pădurile cu proprietar privat ocupă o suprafaţă de 674 ha (97,3%). Terenurile
silvice care aparţin statului sunt subordonate ocolului silvic Chişineu Criş, respectiv Direcţiei Silvice
Arad.
Speciile nemorale sunt cele predominante, structura vegetaţiei forestiere fiind prezentată la
capitolul cadrul natural. Masa lemnoasă este valorificată conform legislaţiei în vigoare, respectând
specificaţiile amenajamentelor silvice.

2.4.1.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Apateu, existau 14 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia. Structura şi numărul acestor producători era: 3 - Fabricarea
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condimentelor şi ingredientelor; 2 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete
de patiserie; 1 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 1 - Fabricarea
de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice; 6 - Fabricarea măturilor şi periilor
(toţi în Berechiu); 1 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Interesant este faptul că în statisticile Oficiului Registrului Comerţului Arad nu apare unitatea
economică al cărui domeniu de activitate este rafinarea petrolului şi obţinerea diferitelor produse
petroliere. Această unitatea economică este amplasatăla marginea vestică a localităţii Apateu, dar cu
toate acestea ea nu a funcţionat şi nici nu funcţionează, chit că o asemenea investiţie este realizată cu
scopul de a produce, în vederea amortizării cheltuielilor şi generării de profit.

2.4.1.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este
foarte largă, de la service auto şi computere la

Fig. 2. Structura domeniilor de activitate din
sectorul serviciilor (Apateu, 2014)

comerţ, de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la
nivelul comunei Apateu, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 35 de agenţi
economici pe 11 domenii, care pot genera profit.
Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o
pondere de 54,2% (Fig. 2).
Impactul acestor activităţi asupra mediului
diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu
fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
O situaţie aparte poate să apară în cazul distileriilor de alcool, cunoscute şi sub denumirea de
ţuicării, încadrate probabil în domeniu de activitate auxiliară pentru producţia vegetală. Borhotul
rezultat din procesul tehnologic este deversat direct pe sol, sau în reţeaua hidrografică. În ambele
situaţii pot apărea consecinţe negative, ce dereglează echilibrul din ecosistemele afectate, pe o durată
mai mare sau mai mică de timp.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Apateu este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial nesemnificativ din punct de vedere turistic.
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Existenţa celor două trupuri de pădure şi a canalului Beliu– Cermei– Tăuţ pot permite
derularea unor activităţi de recreere, mai puţin fiind de dorit vânătoarea sau pescuitul. În aceste
condiţii doar obiectivele de factură antropică mai pot genera activităţi turistice. Dar şi aceste
obiective sunt cu un potenţial restrâns, deoarece nu găsim edificii ecumenice vechi, din piatră sau
lemn, nu există situri arheologice sau monumente istorice remarcabile. Doar promovarea tradiţiilor
locale şi a obiceiurilor mai pot atrage interesul turiştilor. În acest sens s-a constituit şi Muzeul
Rovina, dar din păcate este slab promovat de administraţia locală, fiind doar de interes local.
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2.4.2. Unitatea administrativ teritorială Bârsa
2.4.2.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Bârsa, privită în sens strict, sau comuna Bârsa, privită în
sens larg, este localizată în partea central - nord-estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Cărand, talvegul Teuzului fiind elementul natural care desparte cele două
teritorii. Spre nord - vest, pe o lungime apreciabilă, Bîrsa se învecinează cu comuna Bocsig, existând
și un mic sector unde hotarul comunei corespunde talvegului Crișului Alb. Comuna Șilindia se
găsește în vest, pentru ca înspre sud să se învecineze cu comuna Buteni. În fine, spre est, Bârsa se
învecinează cu unitatea administrativ teritorială Sebiș, limita dintre aceste teritorii arădene fiind și în
lungul Crișului Alb. Configurația comunei este compactă, asemănătoare unui cerc, configurație care
este favorabilă unei ușoare administrări teritoriale.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în cea mai mare parte, se înscrie pe
culmile terminale ale Piemontului Zarandului, culmi care corespund unor terase ale Crișului Alb.
Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne, gresii, argile și nisipuri), de vârstă
panonian – ponțiene. În general, acest sector etalează un peisaj monoton, cu văi largi mărginite de
versanți evazați și culmi interfluviale netede cu înălțimi de 150 – 170 m. Altitudinea rar depășește
200 m, cel mai înalt vârf fiind Viile Hodișului, cu 229 m.
În partea nordică a comunei se dezvoltă albia majoră a Crișului Alb, râu care și este
responsabil de formarea Depresiunii Sebișului, componentă a Țării Zarandului. În sectorul
depresionar predomină rocile sedimentare friabile, de vârstă cuaternară. Altitudinea este mică, sub
150 m, localitatea Bârsa fiind la circa 130 m. Cea mai coborâtă valoare este pe Crișul Alb, la ieșirea
din această unitate administrativă. Datorită altitudinilor mici râurile dau naștere unor meandre largi,
ieșind ușor din matcă la creșteri ale nivelului.
Rețeaua hidrografică a comunei Bârsa este tributară în totalitate Crișului Alb. Majoritatea
afluenților coboară din Piemontul Zarandului, dar nu sunt râuri viguroase, cu debit mare și constant.
De regulă este vorba de pârâuri (Hodișul, Valea Ciunganilor etc), cu debit mic, dar care au un bazin
hidrografic mare. Acest lucru devine o problemă în cazul precipitaților abundente, sub formă de
averse, care pot genera rapid inundații cu caracter local. De asemenea, desprinzându-se din Crișul
Alb, este Canalul Morilor, o realizare hidrotehnică remarcabilă pentru timpurile sale. Pe limita
nordică a comunei curge Teuzul, care este un afluent al Crișului Negru.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
201

dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în zona colinară și depresionară.
2.4.2.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Bârsa, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 1864locuitori (0,4 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Bârsa (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

1927 1931

1950

1926

1903

1915 1894

1882

1887

1896

1884

1002

995

995

983

966

969

954

957

955

947

954

925

936

955

943

937

946

940

925

932

949

930

Născuţi (0/00)

8.8

9.8

10.8

3.6

7.9

9.9

9.5

11.7

8.5

11.1

8.0

Decedaţi (0/00)

16.6

17.1

17.9

21.3

21.0

22.5

20.6

20.7

15.4

15.3

19.6

-

-

-

-

15.0

14.0

24.0

21.0

-17.0

-13.0

-8.0

-22.0

An
Populaţie
stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

Spor natural
0

( /00)

-14.0

34.0

-25.0

2.4.2.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Bârsa sunt 4 localităţi rurale, Aldești, Voivodeni, Hodiș și
Bârsa, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Bârsa este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1489, fiind mai tânără decât localitate Hodiș. În trecut, în funcţie de contextul istoric,
a mai purtat și denumirea de Berza.
În această localitate, în 2013, existau 978 persoane, adică 52,5 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Bârsa este şi un important centru economic şi
cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra comunelor
limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central-estică a comunei și ocupă terasele de pe malul stâng
al Crișului Alb. Bârsa este traversată, de la sud-est spre nord-vest, de drumul național DN 79 A
(Vârfurile – Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria),
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pentru ca de la vest spre est să fie traversată, suprapunându-se cu DN 79A, de drumul județean DJ
792 B (Hodiș - Bârsa – Sebiș - Dezna – Moneasa – limită de județ cu Bihorul). La nord de localitate
există și calea ferată CF 317 (Arad - Brad), care, printr-o haltă, deservește Bârsa.
Bârsa, datorită acțiunilor de sistematizare desfășurate în secolele XVIII – XIX, etalează o
structură adunată, ușor alungită pe direcția sud-sud-vest – nord-nord-est, cu străzi paralele și
perpendiculare între ele. Localitatea se dezvoltă la sud de drumul național, urcînd pe terasele Crișului
Alb, fiind astfel protejată în fața inundațiilor. Dezvoltarea localității spre nord este limitată de acest
râu, pentru ca la marginea nordică a comunei să fie canalul Morilor. Acestă structură a fost
constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative mai
mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Bârsa este Aldești, localitate atestată
documentar în 1477, care a mai purtat și denumirile Aldófalwa, Algyesty și Aldófalva. Față de Bârsa,
satul este localizat în partea vestică spre marginea comunei, fiind traversat de drumul național DN 79
A (Vârfurile – Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria).
Față de acest drum satul se dezvoltă asimetric, cu precădere pe partea sudică, fiind limitată spre nord
de canalul Morilor și Crișul Alb.
Din totalul populaţiei comunei, satului Aldești îi revine circa 28,6 %, adică circa 533
locuitori. Localitatea prezintă o structură adunată, cu textură rectangulară. Principalele instituții ale
satului (biserica, căminul cultural, școala) sunt în centrul localității.
Satul Hodiș este cel mai vechi sat din această comună fiind atestat documentar în 1429, cu 60
de ani mai devreme decât Bârsa. Hodișul este situat în sud-vestul comunei, pe interfluviul din stânga
al văii cu același nume. Din Hodiș pornește drumul județean DJ 792 B (Hodiș – Bârsa – Sebiș Dezna – Moneasa – limită de județ cu Bihorul). Acest drum a fost legat recent, printr-un sector
asfaltat, de DJ 792 C (Buteni – Târnova – Pâncota – Sântana – Curtici – frontiera cu Ungaria), ieșind
la vest de localitatea Cuied.
Datorită poziției geografice, satul are o structură liniară, întregul aliniament de case
desfășurându-se în lungul drumului principal. Față de acest aliniament se mai dezvoltă o stradă
secundară, dispusă paralel.
Satul Voivodeni este situat pe marginea vestică a comunei și a fost atestat documentar în
1553. În trecutul său s-a mai numit și Vojvogyen, Vajdafalva sau Korosvajda și deține 8,6 % din
totalul populației comunei Bârsa (159 locuitori).
Voivodeniul este un sat adunat, cu un drum principal (DN 79 A) orientat sud-est – nord-vest,
față de care satul se dezvoltă spre sud – vest, fiind mărginit de canalul Morilor și Crișul Alb spre nord
– est.
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2.4.2.4. Activitate economică
2.4.2.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei
Bârsa se poate evidenţia ponderea relativ mare a

Fig. 1. Structura fondului funciar al
comunei Bârsa

terenurilor agricole, cărora le revine 69,3 % din suprafaţa
totală,

consecinţă

firească

a

condiţiilor

naturale.

Diferenţa revine terenurilor neagricole, care au o pondere
mai mare în perimetrul comunei.
Terenurile arabile, cu cele 61,6 % din totalul
terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă relativ mare,
datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice
favorabile. Ca suport al activităţiilor de creştere a
animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 28,2 % din
suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (55 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 6,5 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Bârsa, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
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au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Bârsa (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

4202

3235

77

967

23

Terenuri arabile

2590

2552

98,6

40

1,4

Terenuri pomicole

225

225

100

0

0

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1258

335

26,6

923

73,4

Terenuri cu fâneţe

129

123

95,3

6

4,7

Terenuri neagricole

712

483

67,8

229

32,2

Terenuri ocupate de păduri

392

392

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

79

6

8,2

73

91,8

Terenuri ocupate de construcţii

92

56

60,8

36

39,2

149

29

19,5

120

80,5

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

Una din cele mai importante intervenții ale omului în peisajul arădean este realizarea
Canalului Morilor, realizat la începutul secolului al XIX – lea, cu scopul de a antrena morile ridicat în
lungul său. Astfel, era soluționată problema morăritului, obținându-se o producție agricolă mai mare
datorită extinderii terenurilor agricole. La nivelul unității administrativ teritoriale Bârsa canalul
Morilor curge prin partea răsăriteană și septentrională, pe la nord de localitățile Bârsa, Aldești și
Voivodeni. Pentru a nu determina un amestec de ape cu pârâurile care coboară din zona colinară, ce
putea avea consecințe mai puțin plăcute în caz de ploi torențiale, la intersecția acestora cu canalul
Morilor au fost realizate subtraversări. Astfel, pe sistemul vaselor comunicante, apa canalului putea
mai departe să se scurgă fără probleme.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 42,5 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).

205

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Bârsa (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Legume
Cartofi
Fructe
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

130

223

970

2688

141

1264

40

580

47

74

636

1839

Se poate observa că cele 5 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 47,4 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Condițiile naturale din comuna Buteni sunt optime pentru pomicultură, cultură permanentă
practicată cu precădere în spațiul colinar. Ca atare, suprafața livezilor este apreciabilă în spațiul
limitrof satului Cuied, dar, din păcate, în cea mai mare parte livezile sunt abandonate, chiar dacă este
sunt în proprietate privată într-un procent apreciabil (99,7 %).
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Bârsa (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
436

Gosp.
Pop.
436

Total
1983

Gosp.
Pop.
1983

Total
1789

Gosp.
Pop.
1789

Păsări
Total
10800

Gosp.
Pop.
10800

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (10800
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (33,1 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
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La nivelul unității administrativ teritoriale există și funcționează o fermă zootehnică, de
creștere a porcinelor, care face parte din holdingul SC Smithfield Ferme SRL. Ca atare, numărul
porcinelor la nivelul comunei Bârsa este mai mare decât cel menționat în tabelul 6, dar nu putem
înainta nici un număr deoarece firma mai sus menționată nu ne-a pus la dispoziție astfel de
informații.
Ca și activitate secundară, fără a avea o mare amploare, dar foarte benefică pentru cei care o
practică, este apicultura. Varietatea florei melifere este favorabilă acestei activități, dar impune și o
deplasare a stupilor în apropierea sursei de polen în anumite perioade din an. În afara acestora, stupii
sunt cantonați la nivelul gospodăriei, sau la marginea localităților.

2.4.2.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Buteni, existau 17 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1411-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele; 1 - 2562-Operaţiuni de
mecanică general; 1 - 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 10 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale; 1 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 1 - 4212-Lucrări de construcţii
a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; 2 - 1101-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
De asemenea, datorită fondului forestier existent, sunt multiple activități de prelucrare și valorificare
a masei lemnoase, dar a căror activitate ar trebuii monitorizată mai atent, mai ales pentru proveniența
lemnului intrat pe poarta fabricii.
În evidența APM Arad există un agent economic, care desfășoară activități care pot genera un
impact major asupra mediului înconjurător. Astfel, SC A&A Vesa SRLeste monitorizat permanent
pentru a prevenii degradarea componentelor de mediu din spațiul limitrof, el derulând o activitate de
tăbăcărie.

2.4.2.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
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Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Bârsa, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 75 de agenţi
economici pe 13 domenii (Fig. 2), care pot genera

Fig. 2. Structura serviciilor în Bârsa (2014)

profit. Predominante sunt activităţile de comerţ și
intermedieri în comerț, cu o pondere de 52 %,
urmate de activitățile de transport (13,3 %) și
coafură (6,7 %).
Impactul acestor activităţi asupra mediului
diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu
fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Bârsa este
mai putin atractiv, datorită condiţiilor naturale care etalează un potenţial mediu din punct de vedere
turistic. În spațiul colinar se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Crișului Alb, a Canalului Morilor și a afluenților lui permit derularea unor
activităţi de recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar
se impune o monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Bârsa, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această comună exista o activitate intensă de olărit, dar
nefiind remunerată și promovată adecvat ea nu a captat interesul tinerilor. Ca atare, se mai practică
sporadic deși ar putea să atragă atenția turiștilor.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.3. Unitatea administrativ teritorială Beliu
2.4.3.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Beliu, privită în sens strict, sau comuna Beliu, privită în sens
larg, este localizată în partea central nord-nord-estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Craiva, hotarul dintre aceste două comune având o lungime destul de
mare. Spre est comuna Beliu se învecinează cu comunele Hășmaș și Archiș, pentru ca în sud – est să
se găsească comuna Cărand. Spre sud comuna Beliu are hotar cu comuna Bocsig (parte din el pe
talvegul Teuzului), pentru ca unitatea administrativ teritorială a orașului Ineu să se găsească în sud –
vest. În fine, spre vest se învecinează cu comuna Cermei.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se înscrie în spațiul colinar de la
poalele vestice ale Munților Codru Moma, dealuri înscrise în unitatea Dealurilor Codrului, pentru ca
în partea sudică a comunei să se deschidă Depresiunea Sebișului, componentă a Țării Zarandului.
Altitudinea scade de la nord spre sud (unde se înregistrează un ecart altitudinal mai mare, de 325 m),
dar și de la est spre vest. Cea mai mare altitudine este înregistrată în Dealu Icu Străiii, 440 m,
localizat în partea nord – estică a comunei, de unde înălțimile cresc accentuat spre culmea Codrului.
În partea opusă, pe talvegul Teuzului, altitudinea scade până la 115 – 112 m, pentru ca cele mai mici
valori să coboare până la 107 m, pe marginea apuseană a comunei (la limita cu Cermeiul).
Localitatea Beliu este flancată de două dealuri, unde altitudinea depășește 200 m (Dealul Gălălău, de
224 m, în est, respectiv Dealul Câmpurile, de 207 m, în vest, a cărui culme se continuă spre nord
fiind și limită de comună).
Originea acestor dealuri este vulcanică, consecință a vulcanismului manifestat la sfârșitul
neogenului. Datorită falilor care au permis mișcarea pe verticală a scoarței (Munții Codrului fiind un
horst iar Țara Zarandului un graben), magma a ieșit la suprafață ori s-a consolidat în scoarță, aproape
de suprafața acesteia, dând naștere unor corpuri andezitice scoase ulterior de sub depozitele
sedimentare care au colmatat vechiul lac panonic.
Rețeaua hidrografică a comunei Beliu este tributară Crișului Negru, prin afluentul său Teuzul.
Acesta curge prin extremitatea sudică a comunei și colectează pârâul Beliu cu Mideșul. Fragmentarea
determinată de aceste râuri și pârâuri a favorizat accesul populației spre poalele muntelui, unde și-au
ridicat așezări permanente. Din râul Beliu, aval de localitatea omonimă, se desprinde canalul Beliu –
Cermei – Tăuți, construit pentru a permite transferul de ape mari spre Crișul Negru, prevenind astfel
inundarea de către Teuz a câmpurilor joase din comunele situate la vest de unitatea administrativ
teritorială Beliu. Altitudinile mici din sudul comunei au impus necesitatea realizării mai multor
canale de drenaj și chiar a unei acumulări nepermanente pe Teuz.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Creșterea
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altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.3.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Beliu, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 3052 locuitori (0,7 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An
Populaţie

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Beliu (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

3382

3351

3316

3318

3268

3267

3245

3198

3131

3101

3087

1737

1726

1717

1718

1695

1687

1671

1644

1603

1604

1592

1645

1625

1599

1600

1573

1580

1574

1554

1528

1497

1495

Născuţi (0/00)

7.4

8.4

10.0

4.8

6.7

7.0

10.5

6.9

6.7

7.7

8.7

Decedaţi (0/00)

17.4

20.9

20.8

17.8

16.8

17.1

11.4

18.1

18.2

16.4

15.5

-10.1 -12.5 -10.9 -13.0 -10.1 -10.1

-0.9

-11.3 -11.5

-8.7

-6.8

stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

Spor na-tural
(0/00)

2.4.3.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Beliu sunt șase localităţi rurale, Benești, Bochia, Vasile
Goldiș, Secaci, Tăgădău și Beliu, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Beliu este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1332, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Bel, Bely. În această localitate, în 2013, existau
1708 persoane, adică 55,9 % din totalul comunei. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are,
localitatea Beliu este şi cel mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean.
Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central – sud-estică a comunei, și este drenată de râul cu
același nume. Beliu este situat la o intersecție de drumuri, fapt care a favorizat creșterea economică a
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localității, fiind un important târg pentru toate localitățile și comunele limitrofe. Astfel, de la sud spre
nord este traversat de drumul județean DJ 792 (Bocsig – Beliu – Chișlaca - Craiva), pentru ca de la
vest spre est să fie traversat de drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliște
–Sebiș - Chisindia). Celelalte două drumuri județene pornesc din Beliu localități limitrofe: DJ 793 A,
spre Hășmaș - Cărand, respectiv DJ 793 B, spre Archiș. În fine, cu pornire tot din Beliu este și
drumul comunal DC 9, spre nord, care unește satele din comună (Tăgădău, Benești, Bochia și Secaci)
trecând apoi în Mărăuș (comuna Craiva).
Beliu este o localitate cu o structură adunată, datorită lipsei de spațiu. Acestă structură a fost
constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative mai
mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale). Textura localităţii este radiară, cu străzi divergente din centrul localității, cele
mai importante fiind în lungul drumurilor amintite.
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Beliu este Tăgădău, localitate atestată
documentar în 1552. Față de Beliu, satul este localizat în partea nord – estică, continuându-se firesc
spre comuna Hășmaș, trecerea dintre cele două localități fiind nesesizabilă. Tăgădăul este traversat
prin mijloc de DJ 793 A (Beliu – Hășmaș - Cărand), pentru ca din acest drum, spre nord, să se
desprindă și DC 9 spre Secaci. Din totalul populaţiei comunei, satului Tăgădău îi revine circa 16,2 %,
adică circa 495 locuitori.
Satul prezintă o structură liniară, casele fiind localizate în lungul drumului județean DJ 793 A.
Satul este mărginit spre sud de pârâul Beliu, deasupra văii ridicându-se dealurile Gălălău, spre sud și
Câmpului, spre nord – vest.
Cea de a treia localitate din comuna Beliu este este Benești, sat atestat documentar în 1806,
purtând și denumirea de Benefalva în trecut. Satul este situat pe valea Mideșului, unul din
principalele pâraie afluente Beliului. Beneștiul deține foarte puțin din populația comunei (mai precis
3,6 %), ceea ce corespunde la 110 locuitori.
Structura și textura satului Benești este asemănătoare Tăgădăului, fiind un sat liniar, cu o
stradă principală, față de care străzile secindare sunt perpendiculare dar scurte. Această structură este
caracteristică satelor localizate pe văile din spațiile cu teren accidentat (munte sau deal).
La nord de Benești, tot în valea Mideșului, este situat și satul Bochia, cel mai mic sat din
comună dacă ne raportăm la numărul de locuitori (79), adică 2,6 % din total. Satul a fost atestat
documentar în 1552 și a mai purtat denumirile de Bakonya, Boklya.
Bochia prezintă o structură liniară, dar este interesant faptul că sunt doar două străzi
importante. Una corespunde străzii principale (DC 9) care se continuă spre Secaci, iar a doua este o
stradă perpendiculară pe prima și se dezvoltă până în albia Mideșului, trecând de acesta.
Continuându-se drumul spre nord, ce nu se abate din valea Mideșului, ajungem în satul
Secaci, situat la cea mai mare distanță de Beliu. Satul s-a mai denumit și Felsoszakacs, fiind
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menționat documentar în 1580. Datorită condițiilor morfologice ale spațiului în care este așezat,
Secaciul prezintă o structură liniară, dezvoltându-se în lungul văii.
De fapt, chiar pârâul curge prin mijlocul satului, fiind traversat dintr-o parte în alta de drum.
În ceea ce privește numărul de locuitori, în Secaci locuiau (în 2013) 184 persoane, număr care
plasează satul pe penultimul loc din comună (6 % din total).
Cea de a șasea localitate din unitatea administrativ teritorială Beliu este satul Vasile Goldiș,
cunoscut și sub denumirea de Lunca Teuzului. Menționat documentar în 1828 este cel mai tânăr sat,
dar cu toate acestea a mai purtat și denumirile de Mocirla, Belmocsolya și Moczirluocza, datorită
altitudinilor mici la care se găsește, care favorizează băltirea apelor ce dau naștere mocirlelor.
Satul este localizat în partea vestică a comunei, în afara spațiului colinar și este mărginit spre
apus de canalul Beliu – Cermei – Tăuți. Structura satului este adunată, specifică satelor de câmpie.
Pot fi observate trei străzi principale, două oblice, pe o direcție sud-est – nord-vest, care se
intersectează cu o stradă ce se dezvoltă pe drecția sud – nord.
2.4.3.4. Activitate economică
2.4.3.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Beliu se poate evidenţia ponderea mare a
terenurilor agricole, cărora le revine 60 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a condiţiilor
naturale. Diferenţa revine terenurilor

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Beliu

neagricole, dar ponderea acestora este
foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 66,3 %
din totalul terenurilor agricole, ocupă o
suprafaţă apreciabilă, datorită condiţiilor
morfogenetice şi pedoclimatice favorabile.
Ca suport al activităţiilor de creştere a
animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează
33,6 % din suprafaţa comunei, existând şi
în acest caz o asimetrie evidentă, păşunile
fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și
vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul terenurilor neagricole (82,4 %), ele
extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 6,9 % din suprafaţa totală a comunei
corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii, respectiv terenuri degradate,
care nu prezintă un interes economic deosebit.
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Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Beliu (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5570

4147

74,5

1423

25,5

Terenuri arabile

3695

2638

71,4

1057

28,6

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1846

1483

80,3

363

19,7

Terenuri cu fâneţe

29

26

89,7

3

10,3

Terenuri neagricole

3702

2647

71,5

55

28,5

Terenuri ocupate de păduri

3050

2277

74,7

73

25,3

Terenuri ocupate de ape

131

71

54,2

60

45,8

Terenuri ocupate de construcţii

193

139

72

54

28

223

71

31,8

152

68,2

105

89

84,8

16

15,2

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Beliu, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea parțială a pârâului Beliu, acesta
fiind principalul curs de apă ce drenează teritoriul comunei omonime.
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În scop similar a fost realizată o rețea de canalele, care permit drenarea surplusului de apă,
respectiv transferul de ape. Cel mai important este canalul Beliu – Cermei – Tăuți. Canalul pornește
din râul Beliu, drenează partea de vest a comunei, și permite transferul de ape, la nivele mai mari, în
Crișul Negru, cu care comunică.
Tot cu scopul de a prevenii inundațiile au fost realizate două baraje care pot regulariza cursul
Teuzului și a Mideșului, formând, la nevoie, lacuri. Aceste amenajări hidrotehnice intră în categoria
acumulărilor nepermanente. Prima acumulare este situată în partea de sud a comunei, extinzându-se
și în teritoriul comunelor limitrofe (Cărand și Bocsig). Ea regularizează cursul Teuzului și a
afluenților acestuia (cel mai important fiind Valea Groșilor). A doua acumulare este pe valea
Mideșului, amonte de satul Secaci
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 41,3 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de zahăr, etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piața din Beliu spre vânzare, sau alte legume sunt
prelucrate pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Beliu (2003)
Grâu şi secară Porumb boabe
Culturi

2003

Floarea

Cartofi

soarelui

Legume

Sfeclă de
zahăr

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

625

1062

900

1170

20

24

160

1280

123

625

6

40

Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 49,6 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
La nivelul unității administrativ teritoriale Beliu există și funcționează o fermă de creștere a
porcinelor din rețeaua Smithfield Ferme, localizată la vest de drumul județean DJ 792 A (Bocsig 214

Beliu). Ca atare, efectivul porcinelor este mai mare decât cel prezentat, unitatea amintită fiind
considerată generatoare de impact asupra mediului și monitorizată de APM Arad.
În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (18852
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (25 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Beliu (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
846

Gosp.
Pop.
846

Total
4580

Gosp.
Pop.
4580

Total
3997

Gosp.
Pop.
3997

Păsări
Total
31040

Gosp.
Pop.
31040

În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.3.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Beliu, existau 23 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor producători
era: 1 - 1413-Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 1 - 1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.; 1 - 2352-Fabricarea varului şi ipsosului;
3 - 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 1 - 2562-Operaţiuni de mecanică
general; 5 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 2 - 4312-Lucrări de
pregătire a terenului; 3 - 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 1 - 4399-Alte lucrări speciale de
construcţii n.c.a.; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi
din alte materiale vegetale împletite; 1 - 4221-Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru
fluide;
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 23 agenți economici înregistrați, 5 sunt cu activități în domeniul construcților, activitatea ce
presupune aducerea materiei prime din altă zonă.
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2.4.3.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector,
la

nivelul comunei

Beliu,

sunt

Fig. 2. Structura serviciilor în Beliu (2014)

diverse,

totalizând (conform ONRC Arad) un număr de
72 de agenţi economici pe 17 domenii (Fig. 2),
care pot genera profit. Predominante sunt
activităţile de comerţ, cu o pondere de 41,2 %,
urmate de activitățile de servire în baruri și
restaurante (12,5 %), respectiv de activități de
transporturi (11,1).
Impactul

acestor

activităţi

asupra

mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile
de

prevenire

şi

limitare

a

degradării

componentelor de mediu fiind prevăzute în
documentelele elaborate de APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Beliu este atractiv, datorită condiţiilor naturale care etalează un
potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar, care etalează peisaje frumoase si
atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și cicloturismului.
Prezența Teuzului și a afluenților lui, repectiv a canalelor permit derularea unor activităţi de recreere
de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o
monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Beliu, din păcate, nu există obiective antropice de factură
mare, ele având o importanță locală. În rândul acestora includem muzeul ”Lunca și Codrii Beliului”,
întemeiat cu mai bine de 25 de ani în urmă de profesorul Emil Lăzureanu, aflat în grija Grupului
Școlar din Beliu. Muzeul, care cuprinde o colecție de sticlărie (glăjărie), etnografie – compusă din
obiecte ceramice, textile, lemn, costume populare – arheologie, istorie și științele naturii, este într-o
clădire veche, fostă grădiniță, dar care necesita o consolidare și diferite reparații.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.4. Unitatea administrativ teritorială Bocsig
2.4.4.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Bocsig, privită în sens strict, sau comuna Bocsig, privită în
sens larg, este localizată în partea central - nord-estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comunele Beliu și Cărand, limita față de aceasteaa fiind talvegul Teuzului. Spre
vest se găsește unitatea administrativ teritorială Ineu, pentru ca înspre sud să se învecineze cu
comuna Șilindia. Spre est comuna Bocsig este mărginită de limita administrativă față de comuna
Bîrsa. Configurația comunei este relativ compactă, ușor alungită de la vest spre est, existând o ușoară
dezvoltare longitudinală la nord de Crișul Alb a teritoriului administrativ.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în cea mai mare parte, se înscrie în
sectorul colinar al Depresiunii Sebișului, prezent cu două subdiviziuni: albiile Crișului Alb și a
Teuzului, respectiv terasele sudice ale Crișului Alb, râu ce a nivelat terminația dealurilor piemontane
din nordul Munților Zarand. Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne, gresii,
argile și nisipuri), de vârstă panonian – ponțiene și etalează cele mai mari altitudini ale comunei, care
de abia ajung la 200 m în locul numit ”La Bodea”, respectiv 198 m ân vârful Dâmbuț.
În partea centrală și nordică a comunei Bocsig altitudinea coboară sub 150 m, ajungând chiar
la 111 m în lunca Teuzului. Aceste valori mici au permis celor două râuri să dezvolte o serie de
meandre, existând și riscul ca, la mici creșterei de nivel, să se producă inundații. În alcătuirea
petrografică a acestui sector predomină rocile sedimentare de vârstă cuaternară.
Rețeaua hidrografică a comunei Bocsig este tributară celor două Crișuri: Alb și Negru. Crișul
Alb drenează teritoriul administrativ al comunei de la est spre vest și colectează mici pâraie
(Condratău, Potocu etc) ce coboară din spațiul colinar. Teuzul este singurul afluent al Crișului Negru
care străbate acest teritoriu administrativ. El adună mai multe pâraie, ce coboară din Munții Codru
Moma, dar acești afluenți nu se găsesc în perimetrul comunei Bocsig. La nivelul comunei mai
întâlnim și lacuri, de factură antropică, ele alimentate de apa canalului Morilor și valorificate în sens
piscicol. Cel mai important este lacul Sodom, situat în vestul comunei, secondat de un mic lac de pe
valea Potocului, tot cu funcție piscicolă.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în zona colinară și depresionară.
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.4.4.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Bocsig, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 3581 locuitori (0,8 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Bocsig (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

An
Populaţie stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină
Născuţi (0/00)

2013

3594 3573 3575 3598 3550 3605

3576

3599

3609

3568

3621

1832 1826 1830 1855 1845 1865

1844

1857

1867

1850

1877

1762 1747 1745 1743 1705 1740

1732

1742

1742

1718

1744

9.5

8.7

7.0

7.8

12.1

7.5

9.8

6.9

8.9

10.7

7.2

15.9

19.9

15.4

21.7

19.2

18.9

16.2

13.6

13.9

7.8

10.2

Spor natural ( /00) -6.4

-11.2

-8.4

-13.9

-7.0

-11.4

-6.4

-6.7

-5.0

2.8

-3.0

Decedaţi (0/00)
0

2.4.4.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Bocsig sunt 3 localităţi rurale, Răpsig, Mânerău și Bocsig,
ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Bocsig este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1553, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Bokaszeg, Bakolzegh și Bakonyszegh.
În această localitate, în 2013, existau 2357 persoane, adică 65,8 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Bocsig este şi cel mai important centru economic şi
cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra comunelor
limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central-vestică a comunei și ocupă terasele de pe malul stâng
al Crișului Alb. Bocsigul este traversat, de la est spre vest, de drumul național DN 79 A (Vârfurile –
Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria). Din acest drum
național se desprinde, spre nord, drumul județan DJ 792 A, care ajunge în Bocsig cartier, un mic
spațiu rezidențial situat lângă halta CF Bocsig.
Bocsigul, datorită acțiunilor de sistematizare desfășurate în secolele XVIII – XIX, etalează o
structură adunată, ușor alungită pe direcția est – vest, cu străzi paralele și perpendiculare între ele
(specifice texturii rectangulare). Acestă structură a fost constituită atât din considerente economice
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(economie de teren agricol, costuri administrative mai mici), cât şi din considerente strategice (era
mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al perioadelor feudale). Față de drumul principal
localitatea se dezvoltă ușor spre sud, fiind limitată spre nord de canalul Morilor și Crișul Alb.
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Bocsig este Mânerău, localitate atestată
documentar în 1348, care a mai purtat și denumirile Alsomonyoros și Felsomonyoros. Față de
Bocsig, satul este localizat în partea estică și este traversat de drumul național DN 79 A (Vârfurile –
Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria). Față de acest
drum satul se dezvoltă asimetric, cu precădere pe partea sudică, fiind limitat spre nord de canalul
Morilor și Crișul Alb.
Din totalul populaţiei comunei, satului Mânerău îi revine circa 22,8 %, adică circa 816
locuitori. Principalele instituții ale satului (biserica, căminul cultural, școala) sunt în centrul
localității.
Satul Răpsig este situat pe malul drept al Crișului Alb, în partea estică a comunei. Satul este
atestat documentar în 1552 și a mai purtat denumirile de Rakaszeg, Rakasigh și Repszeg. Satul
prezintă o structură adunată, cu o dezvoltare liniară pe direcția est-sud-est – vest-nord-vest, existând
o stradă principală față de care mai sunt trei străzi secundare, dispuse paralel.
Răpsigul este străbătut de drumul comunal DC 15 (DJ 792 B – Răpsig – DJ 792 A), pentru ca
la nord de localitate să fie și calea ferată CF 317 (Arad - Brad), cu o haltă ce deservește satul.
2.4.4.4. Activitate economică
2.4.4.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Bocsig se poate evidenţia ponderea mare a
terenurilor agricole, cărora le revine 84,9

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Bocsig

% din suprafaţa totală, consecinţă firească
a

condiţiilor

naturale.

Diferenţa

revine

terenurilor neagricole, care au o pondere mai
mare în perimetrul comunei.
Terenurile arabile, cu cele 69,6,1 %
din totalul terenurilor agricole, ocupă o
suprafaţă

mare,

datorită

condiţiilor

morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Ca
suport

al

activităţiilor

de

creştere

a

animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează
25,7 % din suprafaţa comunei, existând şi în
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acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (31,3 %), ele extinzându-se în zona colinară. Diferenţa de 10,4 % din suprafaţa
totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii, respectiv
terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Bocsig (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6903

5480

79,4

1423

20,6

Terenuri arabile

4799

4777

99,6

22

0,4

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

14

14

100

0

0

Terenuri cu păşuni

1974

577

29,2

1397

70,8

Terenuri cu fâneţe

116

112

96,6

4

3,4

Terenuri neagricole

1228

322

26,2

906

73,8

Terenuri ocupate de păduri

384

73

19

311

81

Terenuri ocupate de ape

226

15

6,6

211

93,4

Terenuri ocupate de construcţii

271

115

42,4

156

57,6

171

36

21

135

79

176

83

52,8

93

47,2

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
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În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Bocsig, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea inundațiilor și eliminarea excesului de apă.
Astfel, au fost realizate îndiguiri ale Crișului Alb și Teuzului, respectiv au fost săpate mai multe
canale de drenaj și desecare.
Una din cele mai importante intervenții ale omului în peisajul arădean este realizarea
Canalului Morilor, realizat la începutul secolului al XIX – lea, cu scopul de a antrena morile ridicat în
lungul său. Astfel, era soluționată problema morăritului, obținându-se o producție agricolă mai mare
datorită extinderii terenurilor agricole. La nivelul acestei comune existau 3 mori, din care nici una nu
mai este funcțională.
De asemenea, pentru prevenirea inundațiilor, pe Teuz a fost ridicat un baraj care corespunde
unei acumulări nepermanente, unde să se cumuleze apa acestui râu în cazul depășirilor de nivel.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 31,7 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului, de
peste 3 ori, observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod
secundar apar şi alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 40,6 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.

Culturi

Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Bocsig (2003)
Floarea
Sfecla de
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartof
Legume
soarelui
zahăr

2003

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

350

720

1170

2971

200

284

5

25

60

1240

162

1296

Condițiile naturale din comuna Bocsig permit și dezvoltarea culturilor permanente, de tipul
viticulturii și pomiculturii. În perimetrul comunei viile ocupă o suprafață de 14 ha, toate fiind private,
cu o producție de 90 de tone de struguri în 2003.
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Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Bocsig (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
814

Gosp.
Pop.
814

Total
2173

Gosp.
Pop.
2000

Total
2698

Gosp.
Pop.
2698

Păsări
Total
15310

Gosp.
Pop.
15310

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (21200
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (30,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.4.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Bocsig, existau 27 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patisserie; 1 - 1101-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 1 - 1414-Fabricarea de
articole de lenjerie de corp; 1 - 2352-Fabricarea varului şi ipsosului; 2 - 2361-Fabricarea produselor
din beton pentru construcţii; 1 - 2511-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice; 1 - 3511-Producţia de energie electrică; 3 - 4120-Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 4 - 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 1 - 1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare; 1 - 1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 1 - 2370-Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 1 2562-Operaţiuni de mecanică general.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
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timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Totuși, față de anii anteriori lui 1990, agenții economici din comuna Bocsig nu au mulți angajați, de
regulă fiind afaceri de familie.
În Bocsig cartier, datorită prezenței căii ferate, care în trecutul său avea o importanță mai
mare în dezvoltarea economică (favorizând importul și exportul de materii prime și produse), exista o
fabrică mare de cherestea. După 1990 această fabrică nu a mai fost rentabilă (de fapt nu s-a mai dorit
a fi rentabilă fiind în proprietatea statului), a intrat în faliment și apoi într-un stadiu avansat de
degradare.

2.4.4.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate

Fig. 2. Structura serviciilor în Bocsig (2014)

activităţile, prin care una sau mai multe persoane
prestează

servicii

altor

persoane.

Paleta

activităţilor este foarte largă, de la service auto şi
computere la comerţ, de la învăţământ la cultură
etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la
nivelul comunei Bocsig, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 59 de agenţi
economici pe 12 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ și
intermedieri în comerț, cu o pondere de 66,1 %,
urmate de consultanță și imobiliare (8,5 %) și
amenajări interioare (5,1 %).
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Bocsig este relativ atractiv, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial limitat din punct de vedere turistic. În spațiul colinar, care etalează peisaje
frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Crișului Alb, a Teuzului, a afluenților lor și a lacurilor de pe canalul
Morilor permit derularea unor activităţi de recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se
bucură de un potențial adecvat, dar se impune o monitorizare riguroasă pentru a nu periclita
echilibrul ecosistemelor naturale.
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Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Bocsig, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această categorie includem conacul Karagheorghevici, care
etalează o arhitectură frumoasă. Amenajarea lui într-un stabiliment de cazare turistică ar atrage
atenția turiștilor, cu atât mai mult cu cât turismul nobiliar prinde un contur din ce în ce mai clar.
Totodată, fiind situat pe drumul principal, el poate asigura cazare turiștilor aflați în tranzit.
Anual, la cimitirul din localitatea Bocsig, se derulează un pelerinaj religios la mormântul
Rafile Găluț, fecioară stigmatizată care s-a și a trăit în această comună.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune. Reconstrucția unei mori de
apă de pe Canalul Morilor, cu sistemul de măcinare și dotare turistică ar constituii un obiectiv
important.
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2.4.5. Unitatea administrativ teritorială Buteni
2.4.5.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Buteni, privită în sens strict, sau comuna Buteni, privită în
sens larg, este localizată în partea central - nord-estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Bârsa și unitatea administrativ teritorială Sebiș, parte din limita față de
aceasta este talvegul Crișului Alb. Spre vest se găsește comuna Șilindia, pentru ca înspre sud să se
învecineze cu comunele Tauț și Chisindia. Spre sud - est comuna Buteni este mărginită de limita
administrativă față de comuna Almaș, pentru ca spre est să se învecineze cu comuna Dieci.
Configurația comunei este relativ compactă, ușor alungită de la vest spre est, existând o dezvoltare
ușoară spre sud a teritoriului administrativ.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în cea mai mare parte, se înscrie în
sectorul colinar al Piemontului Zarandului, prezent cu două subdiviziuni: Dealurile Cuiedului și
Dealurile Almașului. Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne, gresii, argile
și nisipuri), de vârstă panonian – ponțiene. Pe alocuri sunt mase intruzive de andezite, care se impun
în peisaj prin masivitate și altitudine. Pe astfel de corpuri apare altitudinea de 637 m, în Dealul
Măgura (care aparține Dealurilor Almașului), situat pe limita sud – estică a comunei, pentru ca valori
de 400 – 500 m să fie întâlnite frecvent pe culmile secundare ce se desprind din acest vârf.
În partea sudică și sud-vestică, comuna Buteni înregistrează valori de 250 – 300 m, în
Dealurile Cuiedului, pentru ca cel mai înalt punct să fie în vârful Capu Dealului, de 305 m. Spre nord
altitudinea coboară, prin intermediul culmilor prelungi, terasate de Crișul Alb. Pe limita vestică a
comunei sunt înregistrate cele mai mici altitudini (130 m), în talvegul râului amintit.
Altitudinea crește din nou în partea estică, în Dealul Berindia, unde ajunge la 363 m. Acest
deal se găsește în prelungirea sudică a Dealului Pleșa, și este constituit din andezite. În partea de sud
a acestui deal s-a adâncit Crișul Alb, creând astfel un defileu epigenetic ce desparte Depresiunea
Gurahonț (situată în amonte de defileu) de Depresiunea Sebișului, depresiune care se găsește și în
partea nordică a comunei Buteni. Rocile constituente sunt de vârstă cuaternară.
Rețeaua hidrografică a comunei Buteni este tributară în totalitate Crișului Alb. Majoritatea
afluenților coboară din Piemontul Zarandului, dar nu sunt râuri viguroase, cu debit mare și constant.
De regulă este vorba de pârâuri (Hodișul, Valea Mare, Cuiedul, Chisindia etc), cu debit mic, dar care
au un bazin hidrografic mare. Acest lucru devine o problemă în cazul precipitaților abundente, sub
formă de averse, care pot genera rapid inundații cu caracter local. De asemenea, desprinzându-se din
Crișul Alb, este Canalul Morilor, o realizare hidrotehnică remarcabilă pentru timpurile sale.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
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valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în zona colinară și depresionară.
2.4.5.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Buteni, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 3366 locuitori (0,7 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Buteni (la 1 ianuarie 2013)
An

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

Populaţie stabilă

3529

3500 3490 3466 3438 3463 3457 3448

3437

3422

3412

1835

1822 1816 1814 1799 1819 1829 1820

1802

1781

1771

1694

1678 1674 1652 1639 1644 1628 1628

1635

1641

1641

Populaţie
feminină
Populaţie
masculină
Născuţi (0/00)

8.5

6.6

11.5

8.4

9.3

8.1

9.5

7.8

8.4

7.6

6.2

Decedaţi (0/00)

18.7

18.3

14.6

16.4

16.0

17.9

16.5

15.1

12.8

14.6

16.4

Spor natural (0/00) -10.2

-11.7

-3.2

-8.1

-6.7

-9.8

-6.9

-7.3

-4.4

-7.0

-10.3

2.4.5.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Buteni sunt 4 localităţi rurale, Cuied, Berindia, Păulian și
Buteni, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Buteni este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1332, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Buken, Bewken, Bothyanfalwa, Bekeny,
Buttyin, Korosbokeny.
În această localitate, în 2013, existau 2067 persoane, adică 61,4 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Buteni este şi cel mai important centru economic şi
cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra comunelor
limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central-estică a comunei și ocupă terasele de pe malul stâng
al Crișului Alb. Buteniul este traversat, de la sud-est spre nord-vest, de drumul național DN 79 A
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(Vârfurile – Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria),
pentru ca alte două drumuri județene să fie legate de această localitate: DJ 792 C (Buteni – Târnova –
Pâncota – Sântana – Curtici – frontiera cu Ungaria) și DJ 793 (Sintea Mare – Beliu – Sebiș - Buteni Chisindia).
Buteniul, datorită acțiunilor de sistematizare desfășurate în secolele XVIII – XIX, etalează o
structură adunată, ușor alungită pe direcția sud-est – nord-vest, cu străzi paralele și perpendiculare
între ele. Dar pe această textură rectangulară se suprapun două drumuri care traversează localitatea pe
diagonală, ușurând astfel tranzitul, dar este o situație mai puțin întâlnită în spațiul rural arădean.
Există posibilitatea ca aceste drumuri să fie anterioare proiectului de sistematizare, afirmație bazată
pe faptul că unul dintre drumuri, cel orientat sud – nord, urmărește îndeaproape axul imaginar al
pârâurilor Bodiș și Cleceova, pârâuri care se unesc chiar în perimetrul localității. Acestă structură a
fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative
mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Buteni este Cuied, localitate atestată
documentar în 1447, care a mai purtat și denumirile Kewed și Also-Felso-Kis-Pap-Dragankoved.
Față de Buteni, satul este localizat în partea vestică la marginea comunei, fiind traversat de drumul
județean DJ 792 C (Buteni – Târnova – Pâncota – Sântana – Curtici – frontiera cu Ungaria). Față de
acest drum satul se dezvoltă asimetric, cu precădere pe partea sudică, dar se pot individualiza două
sectoare despărțite de pârâul Cuied și afluentul acestuia (Valea Mare).
Din totalul populaţiei comunei, satului Cuied îi revine circa 22,4 %, adică circa 754 locuitori.
Față de Valea Mare (afluent al pîrîului Cuied) satul urcă pe versanții dealurilor care mărginesc valea,
în ideea de a se ferii de inundațiile determinate de ploile torențiale. Principalele instituții ale satului
(biserica, căminul cultural, școala) sunt în centrul localității.
Satul Păulian este situat pe malul drept al Crișului Alb, în partea estică a comunei. Satul este
atestat documentar în 1552 și prezintă o structură liniară fiind situat la baza Dealului Berindia. Din
drumul principal, DJ 708 (Căpruța – Gurahonț - Iosaș - Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793), se
desprind câteva străzi secundare, dispuse perpendicular, care urcă puțin spre culmea dealului.
Între sat și Crișul Alb este trasată și calea ferată CF 317 (Arad - Brad), care deservește satul
printr-o haltă. Păulianul, cunoscut și sub numele de Livada până în 1990, deține foarte puțin din
populația comunei, mai precis 9,8 %, ceea ce înseamnă 330 locuitori.
Satul Berindia este situat la sud de localitatea Păulian și a fost atestat documentar în 1473. În
trecutul său s-a mai numit și Borosberend, respectiv Berinde și deține 6,4 % din totalul populației
comunei Buteni (215 locuitori).
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Berindia este un sat liniar, cu un drum principal (DJ 708) orientat sud – nord, față de care s-a
mai constituit o stradă paralelă. Cele două străzi sunt unite printr-o stradă, ceea ce îi conferă satului
un ușor aspect compact, valorificând spațiul existent în mod favorabil.
2.4.5.4. Activitate economică
2.4.5.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Buteni se poate evidenţia ponderea relativ
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 69,3 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor

naturale.

Diferenţa

revine

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Buteni

terenurilor neagricole, care au o pondere mai
mare în perimetrul comunei.
Terenurile arabile, cu cele 42,1 % din
totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
relativ

mică,

datorită

condiţiilor

morfogenetice şi pedoclimatice mai puțin
favorabile. Ca suport al activităţiilor de
creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele
cumulează 33,2 % din suprafaţa comunei,
existând şi în acest caz o asimetrie evidentă,
păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (84,2 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 4,8 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
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Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Buteni (2013)
Suprafaţa

Categorii terenuri

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6701

5638

84,1

1063

15,9

Terenuri arabile

2822

2768

98,1

54

1,9

Terenuri pomicole

636

634

99,7

2

0,3

Terenuri viticole

37

37

100

0

0

Terenuri cu păşuni

2893

1909

66

984

34

Terenuri cu fâneţe

313

290

92,7

23

7,3

Terenuri neagricole

2966

1326

44,7

1640

55,3

Terenuri ocupate de păduri

2497

1013

40,6

1484

59,4

Terenuri ocupate de ape

102

54

52,9

48

47,1

Terenuri ocupate de construcţii

127

82

64,6

45

35,4

159

116

72,9

43

27,1

81

61

75,3

20

24,7

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Buteni, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
Una din cele mai importante intervenții ale omului în peisajul arădean este realizarea
Canalului Morilor, realizat la începutul secolului al XIX – lea, cu scopul de a antrena morile ridicat în
lungul său. Astfel, era soluționată problema morăritului, obținându-se o producție agricolă mai mare
datorită extinderii terenurilor agricole. Canalul Morilor începe în perimetrul acestei comune,
construindu-se o priză de captare, sub forma unui deversor, pe Crișul Alb. Canalul curge paralel cu
Crișul Alb, pe malul stâng, trecând pe la est și nord de localitatea Buteni.
De asemenea, pentru prevenirea inundațiilor în satul Cuied, care se pot manifesta cu ușurință
în urma ploilor torențiale, pe valea Cuiedului, amonte de sat, a fost construit un baraj pentru
regularizarea cursului de apă.
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Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 55,5 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Buteni (2003)
Culturi

Grâu şi secară Porumb boabe

Legume

Cartofi

Struguri

Fructe

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

305

578

930

2700

220

1720

110

880

37

2967

636

1839

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 4 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 55,5 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Condițiile naturale din comuna Buteni sunt optime pentru pomicultură, cultură permanentă
practicată cu precădere în spațiul colinar. Ca atare, suprafața livezilor este apreciabilă în spațiul
limitrof satului Cuied, dar, din păcate, în cea mai mare parte livezile sunt abandonate, chiar dacă este
sunt în proprietate privată într-un procent apreciabil (99,7 %).
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Buteni (2003)
Bovine
Animale

2003

Total
814

Porcine

Gosp.
Pop.
814

Total
2173

Gosp.
Pop.
2000

Păsări

Ovine
Total
2698

Gosp.
Pop.
2698

Total
15310

Gosp.
Pop.
15310

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (21200
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (67,3 % din totalul
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terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.5.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Buteni, existau 27 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 3 – 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 2 - 1051-Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor; 1 - 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
1 - 1072-Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de
patiserie; 1 - 1419-Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.; 1 - 1420-Fabricarea
articolelor din blană; 1 - 1439-Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte;
1 - 1511-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor; 2 - 1512-Fabricarea
articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; 1 - 1520-Fabricarea încălţămintei;
2 - 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 - 2010-Tăierea şi
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 2 - 2223-Fabricarea articolelor din material plastic
pentru construcţii; 1 - 2511-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice; 1 - 2523-Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 2 - 2562-Operaţiuni
de mecanică general; 1 - 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri;
1 - 3103-Fabricarea de saltele şi somiere; 1 - 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn; 1 - 4211-Lucrări
de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
De asemenea, datorită fondului forestier existent, sunt multiple activități de prelucrare și valorificare
a masei lemnoase, dar a căror activitate ar trebuii monitorizată mai atent, mai ales pentru proveniența
lemnului intrat pe poarta fabricii.
În evidența APM Arad există un agent economic, care desfășoară activități care pot genera un
impact major asupra mediului înconjurător. Astfel, SC A&A Vesa SRLeste monitorizat permanent
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pentru a prevenii degradarea componentelor de mediu din spațiul limitrof, el derulând o activitate de
tăbăcărie.
2.4.5.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.

Fig. 2. Structura serviciilor în Buteni (2014)

Domeniile de activitate din acest sector, la
nivelul comunei Buteni, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 75 de agenţi
economici pe 13 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ și
intermedieri în comerț, cu o pondere de 52 %,
urmate de activitățile de transport (13,3 %) și
coafură (6,7 %).
Impactul acestor activităţi asupra mediului
diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu
fiind prevăzute în documentelele elaborate de
APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Buteni este atractiv, datorită condiţiilor naturale care etalează
un potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar și în cel montan, care etalează
peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Crișului Alb și a afluenților lui permit derularea unor activităţi de recreere
de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o
monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Buteni, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această categorie intră și Muzeul local din localitatea
Buteni, un frumos muzeu al satului care etalează crâmpeie din tradițiile, obiceiurile și istoria acestor
meleaguri.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune. Un astfel de exemplu poate fi
dat pe valea Cuiedului, amonte de baraj, unde este în construcție un stabiliment turistic, care
valorifică în mod ingenios acest potențial, complectând spectrul economic al comunei.
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2.4.6. Unitatea administrativ teritorială Cărand
2.4.6.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Cărand, privită în sens strict, sau comuna Cărand, privită în
sens larg, este localizată în partea central nord-nord-estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Archiș, hotarul dintre aceste două comune urmărind interfluviul unui
aliniament de dealuri. Spre est comuna Cărand se învecinează cu unitatea administrativ teritorială
Sebiș, pentru ca în sud – est să se găsească comuna Bârsa. Spre sud comuna Cărand are hotar cu
comuna Bocsig (aceste limite sudice urmând firul Teuzului). În fine, spre vest se învecinează cu
comuna Beliu.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se înscrie în spațiul colinar de la
poalele sudice ale Munților Codru Moma, dealuri înscrise în unitatea Dealurilor Codrului, pentru ca
în partea sudică a comunei să se deschidă Depresiunea Sebișului, componentă a Țării Zarandului.
Altitudinea scade de la nord spre sud (unde se înregistrează un ecart altitudinal mai mare, de 150 m),
dar și de la est spre vest. Cea mai mare altitudine este înregistrată în Dealu Husumal, 283 m, localizat
în partea nord a comune. În partea opusă, pe talvegul Teuzului, altitudinea scade până la 125, pentru
ca cele mai mici valori să ajungă până la 117 m, pe marginea apuseană a comunei (la limita cu
Beliul).
Originea acestor dealuri este vulcanică, consecință a vulcanismului manifestat la sfârșitul
neogenului. Datorită falilor care au permis mișcarea pe verticală a scoarței (Munții Codrului fiind un
horst iar Țara Zarandului un graben), magma a ieșit la suprafață ori s-a consolidat în scoarță, aproape
de suprafața acesteia, dând naștere unor corpuri andezitice scoase ulterior de sub depozitele
sedimentare care au colmatat vechiul lac panonic.
Rețeaua hidrografică a comunei Cărand este tributară Crișului Negru, prin afluentul său
Teuzul. Acesta curge prin extremitatea sudică a comunei și colectează pârâului Gropoiul. Altitudinile
mici din sudul comunei au impus necesitatea realizării mai multor canale de drenaj și chiar a unei
acumulări nepermanente pe Teuz.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
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2.4.6.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Cărand, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 1126 locuitori (0,25 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
asemănătoare cu cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de
anumite decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Cărand (la 1 ianuarie 2013)
An

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

Populaţie stabilă

1341

1305

1275 1240

1214

1222

1208

1196 1171

1151

1149

Populaţie feminină

653

636

624

616

603

606

598

598

590

581

576

688

669

651

624

611

616

610

598

581

570

573

Născuţi (0/00)

7.5

10.7

7.8

6.5

8.2

5.7

7.5

10.0

3.4

8.7

8.7

Decedaţi (0/00)

16.4

19.2

20.4

24.2

14.8

18.8

19.9

16.7

17.1

18.2

14.8

Spor natural (0/00)

-8.9

-8.4

-12.5 -17.7

-6.6

-13.1 -12.4

-6.7

-13.7

-9.6

-6.1

Populaţie
masculină

2.4.6.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Cărand sunt două localităţi rurale, Seliștea și Cărand,
ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Cărand este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1493, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Kiskarand, Hevizkarand și Pusztanagykarand. În
această localitate, în 2013, existau 651 persoane, adică 57,8 % din totalul comunei. Pe lângă rolul
administrativ pe care-l are, localitatea Cărand este şi cel mai important centru economic şi cultural
din acest teritoriu arădean. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada
principală.
Localitatea este situată în partea estică a comunei, la poalele dealurilor Cărănzel și
Hălmajanul, și este drenată de pârâurile Gropoiu, Roșului și Valea lui Ignat. Cărandul este traversat,
de la vest spre est de drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliștea –Sebiș Chisindia).
Cărand este o localitate cu o structură liniară, axul acesteia fiind situat în lungul drumului
județean. Față de axul principal se mai pot observa două străzi perpendiculare pe acesta, în lungul
cărora se găsesc alte case. Acestă structură este determinată de poziția localității la contactul a două
forme de relief diferite, șesul cu dealul.
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A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Cărand este Seliștea, localitate atestată
documentar în 1552, care în lungul timpului s-a mai numit și Selişte, Markaszek, Belmarkaszek,
Zeeh. La nivelul comunei, Seliștea este situată în partea vestică, la poalele dealului Husumal, la o
altitudine de 130 m. Seliștea este traversată de drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș
- Beliu – Seliștea –Sebiș - Chisindia), drum care constituie axa satului. Din totalul populaţiei
comunei, satului Seliștei îi revine circa 42,2 %, adică circa 455 locuitori, observând mici oscilații în
timp istoric a numărului de persoane.
La fel ca și în cazul localității Cărand, datorită poziției geografice la contactul a două unități
de relief diferite, și Seliștea prezintă o structură liniară. Față de drumul principal, la sud, cu dispunere
paralelă, se mai poate observa un drum secundar.
2.4.6.4. Activitate economică
2.4.6.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig.

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Cărand

1) al comunei Cărand se poate evidenţia
ponderea mare a terenurilor agricole, cărora
le revine 74,8 % din suprafaţa totală,
consecinţă firească a condiţiilor naturale.
Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar
ponderea acestora este foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 62,4 % din
totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice
şi pedoclimatice favorabile. Ca suport al
activităţiilor

de

creştere

a

animalelor,

păşunile şi fâneţele cumulează 24,4 % din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o asimetrie
evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (84,1 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 5,4 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii). În sectorul primar sunt activităţi
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prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă, create de natură: agricultura, silvicultura,
vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de subsol.
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Cărand (2013)
Suprafaţa

Categorii terenuri

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

2510

2486

99

24

1

Terenuri arabile

1566

1547

98,8

19

1,2

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

8

8

100

0

0

Terenuri cu păşuni

908

905

99,7

3

0,3

Terenuri cu fâneţe

0

0

0

0

0

Terenuri neagricole

1303

907

92,3

76

7,7

Terenuri ocupate de păduri

1096

865

78,9

131

21,1

Terenuri ocupate de ape

111

15

13,6

96

86,4

Terenuri ocupate de construcţii

46

27

58,7

19

41,3

50

0

0

50

100

0

0

0

0

0

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Cărand, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific zonelor joase, de
luncă, unde râurile sunt mărginite de maluri mici. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau
să iasă din matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea parțială a pârâului
Gropoiu.
Tot cu scopul de a prevenii inundațiile a fost realizat barajul care are rolul de a regulariza
cursul Teuzului, formând, la nevoie, un lac. Această amenajare hidrotehnică intră în categoria
acumulărilor nepermanente. Acumularea este situată în partea de sud-vestică a comunei, extinzânduse și în teritoriul comunelor limitrofe (Beliu și Bocsig). Ea regularizează cursul Teuzului și a
afluenților acestuia (cel mai important fiind Valea Gropoiului).
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Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 41,3 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de zahăr, etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Cărand (2003)
Grâu şi secară Porumb boabe
Culturi

Floarea

Cartofi

soarelui

Legume

Struguri

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

79

142

350

1050

15

12

68

1290

41

218

8
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Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piața din Beliu sau Sebiș spre vânzare, sau alte
legume sunt prelucrate pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 35,3 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Cărand (2003)
Bovine
Animale

2003

Total
414

Porcine

Gosp.
Pop.
414

Total
634

Gosp.
Pop.
634

Păsări

Ovine
Total
429

Gosp.
Pop.
429

Total
6480

Gosp.
Pop.
6480

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (6480
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (37,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
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În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.6.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Beliu, existau 10 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor producători
era:1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite; 2 - 1810-Fabricarea articolelor de îmbrăcaminte din piele; 1 - 2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 2 - 2562-Operaţiuni de mecanică general; 1 - 2599-Fabricarea
altor articole din metal n.c.a.; 1 - 1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 1 - 1101Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 1 - 1420-Fabricarea articolelor din blană.
Se poate observa o paletă destul de restrânsă a activităților din acest sector, cu diferite
domenii de activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar,
în același timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă
potențială. Din cei 10 agenți economici înregistrați, 6 sunt cu activități care pot valorifica materia
primă locală.

2.4.6.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate
activităţile, prin care una sau mai multe

Fig. 2. Structura serviciilor în Cărand (2014)

persoane prestează servicii altor persoane. Paleta
activităţilor este foarte largă, de la service auto şi
computere la comerţ, de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la
nivelul comunei Beliu, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 12 de agenţi
economici pe 4 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o
pondere de 75,1 %, urmate de activitățile de servire
în baruri și restaurante (8,3 %), activități de
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consultanță (8,3), respectiv de activități de coafură (8,3).
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Cărand este relativ atractiv, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial totuși limitat din punct de vedere turistic. În spațiul colinar, care etalează peisaje
frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Teuzului și a afluenților lui, repectiv a canalelor permit derularea unor
activităţi de recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar
se impune o monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Cărand, din păcate, nu există obiective antropice de factură
mare, ele având o importanță locală. Astfel, parțial valorificat, dar cu posibiltăți mai mari, este
Izvorul Știubei, unde a fost construit un mic bazin pentru îmbăiere. De asemenea, apa acestui izvor a
fost utilizată și pentru o pescărie, dar care acum este în paragină.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.7. Unitatea administrativ teritorială Cermei
2.4.7.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Cermei, privită în sens strict, sau comuna Cermei, privită în
sens larg, este localizată în partea central nordică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comunele Apateu şi Craiva, aceasta din urmă continuându-se şi spre nord-est şi est.
Spre est şi sud-est Cermeiul se învecinează cu comuna Beliu, pentru ca înspre sud să vină în contact,
pe linia talvegului Teuzului, cu unităţile administrativ teritoriale Ineu şi Şicula. În fine, spre vest se
învecinează cu comuna Şepreuş.
Din punct de vedere fizico-geografic, întregul teritoriu al comunei se înscrie în perimetrul
Câmpiei Teuzului, subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest,
oscilând în jurul valorii de 105 m (de la 115 m cât se înregistrează pe limita estică a comunei la 100
m în partea vestică a comunei, spre Şepreuş). Altitudinile joase înscrie acest sector în categoria
câmpiilor joase, câmpii care poartă amprenta a numeroase albii minore, părăsite în prezent, rezultat al
divagării râurilor sau pâraielor ce drenează acest spaţiu.
Acest lucru a determinat demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din
secolul al XIX – lea, materializate în prezent prin îndiguirea apelor de suprafaţă (Sartiş, Teuz),
tributare Crişului Negru, respectiv prin realizarea Canalului Beliu – Cermei – Tăuţ, care permite
transferul de ape între Crişul Alb şi Crişul Negru.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.7.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Cermei, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 2748 locuitori (0,60 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
2.4.7.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Cermei sunt trei localităţi rurale, Şomoşcheş, Avram Iancu
şi Cermei, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
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Localitatea Cermei este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1429, mai târziu decât satul Şomoşcheş. În trecut, în funcţie de contextul istoric, a mai
purtat următoarele denumiri: Chermel, Csermo şi Czyermely. În această localitate,în 2013, existau
1756 persoane, adică 63,9 % din totalul comunei. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are,
localitatea Cermei este şi cel mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean.
Principalele instituţii ale comunei se găsescîn centrul localităţii.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Cermei (la 1 ianuarie 2013)
An

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2870

2859

2872

2838

2847

2846

2845

2802

2801

2788

2769

1476

1464

1470

1448

1455

1449

1432

1413

1407

1390

1384

1394

1395

1402

1390

1392

1397

1413

1389

1394

1398

1385

Născuţi (0/00)

8,0

7,7

9,4

10,2

7,4

10,5

8,1

9,3

8,2

6,1

6,5

Decedaţi (0/00)

19,2

15,4

23,7

14,8

14,0

12,3

16,9

21,8

16,4

15,4

16,3

-11,1

-7,7

-14,3

-4,6

-6,7

-1,8

-8,8

-12,5

-8,2

-9,3

-9,8

Populaţie
stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

Spor natural
(0/00)

Localitatea este situată în partea centrală a comunei, fiind limitată spre sud de pârâul Sartiş.
Cermeiul este străbătută de drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria – Cermei – Berechiu - Batăr),
drum de importanţă regională, el trecând în judeţul Bihor. De asemenea, localitatea Cermei este
legată de oraşul Ineu printr-o cale ferată cu ecartament normal, gara fiind situată la sud-est de centrul
localităţii. Poziţia geografică a favorizat dezvoltarea acestei localităţi.
Cermeiul este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă
structură a fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri
administrative mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în
contextul militar al perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalei străzi este nord-est – sud-vest, faţă de care străzile secundare sunt
perpendiculare. Această textură prezintă mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi
mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer
vestice ventilând localitatea (care determină scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară,
respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Cermei este Şomoşcheş. Satul este
localizat în partea central nordică a comunei şi este traversat de drumul judeţean DJ 709, care face
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trecerea spre comuna Apateu şi judeţul Bihor. Satul se dezvoltă asimetric faţă de acest drum, spre
vest, unde mai există două străzi paralele cu drumul judeţean. Din totalul populaţiei comunei,
Şomoşcheşului îi revine circa 32,6 %, adică circa 896 persoane, ceea ce înseamnă aproape jumătate.
Chiar dacă a evoluat în acelaşi context social – economic ca şi localitatea Cermei,
Şomoşcheşul este menţionat documentar mai devreme cu două secole, mai precis în 1213. Satul
Şomoşcheş prezintă o structură şi textură asemnătoare cu cea a Cermeiului, fiind orientat nord-nordvest – sud-sud-est. În centrul localităţii sunt principalele instituţii ale satului (biserica şi şcoala), dar şi
un frumos parc unde a fost amenajată o scenă pentru organizarea diferitelor evenimente culturale.
În partea de nord-est a satului a existat şi funcţionat CAP – ul, (desfinţat în 1990), ridicat pe
structura unui vechi conac moşieresc. Vechea clădire, impunătoare prin arhitectura şi dimensiunile
sale, mai există, dar se găseşte într-un stadiu avansat de degradare datorită dezinteresului şi neputinţei
autorităţilor locale şi judeţene. Tot în mijlocul satului mai există un mic lac, cu vegetaţie abundentă
pe maluri, fiind într-un proces de eutrofizare. Acest lac este alimentat de un pârâu, afluent al
Bineşului, pârâu tributar Sartişului.
Cea de a treia localitate din comuna Cermei este Avram Iancu, situată în extremitatea estică a
comunei, dincolo de canalul Beliu – Cermei – Tăuţi. Satul s-a constituit în perioada interbelică, la
începutul anilor ’20, ca urmare a împroprietăririi ţăranilor (prin reforma agrară din 1921) care au
imigrat în aceste locuri. Toponimul satului conturează originea primilor locuitori, probabil moţi
veniţi din comuna Avram Iancu, din bazinul Arieşului.
În Avram Iancu trăiesc mai puţin de 100 de persoane, care formează un procent de 3,5 % din
totalul populaţiei comunei. Satul prezintă o structură adunată şi o textură rectangulară, cu trei străzi
paralel, dar oblice faţă de drumul judeţean DJ 793 (Sintea Mare - Chisindia), drum situat la sud de
localitate. În partea de nord a satului există biserica şi căminul cultural, şcoala fiind dezafectată.
2.4.7.4. Activitate economică
2.4.7.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Cermei se poate evidenţia ponderea foarte
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 91,9 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar ponderea acestora este foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 90,9 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă apreciabilă,
datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Terenurile pomicole şi viticole sunt
practic absente, chiar dacă prin livezile oamenilor se găsesc astfel de culturi. În schimb, ca suport al
activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele să cumuleze 9,3 % din suprafaţa comunei,
existând şi în acest caz o asimetrie, păşunile fiind cele predominante.
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Terenurile

ocupate

de

ape

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Cermei
ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (46,2 %), datorită
unui lac antropic (pescărie) localizat în

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2%

extremitatea sudică a comunei, pe malul
3%

drept al Teuzului (râu care şi alimentează

2% 2%

6%

defapt acest lac). Diferenţa de 4,3 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde
terenurilor ocupate de specii forestiere, căi
de comunicaţii şi construcţii, respectiv

85%

terenuri degradate, care nu prezintă un
interes economic.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Cermei (2013)
Suprafaţa

Categorii terenuri

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

11204

10971

97,9

33

2,1

Terenuri arabile

10154

9969

98,1

85

1,9

Terenuri pomicole

1

1

100

0

0

Terenuri viticole

2

2

100

0

0

Terenuri cu păşuni

964

964

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

83

35

42,1

48

57,9

Terenuri neagricole

983

525

53,4

458

46,6

Terenuri ocupate de păduri

52

52

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

454

178

39,2

276

60,8

Terenuri ocupate de construcţii

181

143

79

38

21

138

25

18,1

113

81,9

158

128

81

30

19

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate
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În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Cermei, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Teuzului, care curge prin partea
sudică a comunei.
Excesul de apă este eliminat şi prin construirea canalelor de desecare, canale care împânzesc
teritoriul comunei Cermei. Totodată, cu acelaşi rol, s-a construit şi canalul Beliu – Cermei – Tăuţi,
situat în estul comunei, pentru a mijlocii transferul de ape între bazinul Crişului Alb şi cel al Crişului
Negru. Aceste sisteme de prevenire a inundaţiilor sunt operaţionale dacă şi sunt întreţinute
corespunzător, condiţie care este relativ îndeplinită de factorii în drept. Această afirmaţie se bazează
pe observaţia făcută în teren, sesizând un volum mare de vegetaţie hidro şi higrofilă în albia canalului
Beliu – Cermei – Tăuţi, vegetaţie care încetineşte viteza de scurgere a apei, accentuând totodată şi
procesul de sedimentare.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 39,4 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de
zahăr, etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Cermei (2003)

Culturi

Grâu şi secară Porumb boabe

2003

Floarea
soarelui

Cartofi

Legume

Sfeclă de
zahăr

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

1800

4520

2200

6600

900

1646

50

320

201

1721

20
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Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele arădene. Cultura
cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj pentru animale. Ca
atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe medii (50 ha în 2003).
Productivitatea (320 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol hotărâtor.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 50,9 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care este semnificativă, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Cermei (2003)
Bovine
Animale

2003

Total
348

Porcine

Gosp.
Pop.
348

Total
1258

Gosp.
Pop.
1258

Păsări

Ovine
Total
6902

Gosp.
Pop.
6902

Total
10080

Gosp.
Pop.
10080

Cu toate acestea, la nivelul comunei Cermei există şi funcţionează trei ferme de creştere a
porcinelor, care aparţin societăţii „Smithfield Ferme”. Aceste unităţi zootehnice sunt încadrate în
rândul agenţilor economici care generează un impact asupra mediului înconjurător. Numărul
porcinelor înregistrat în Cermei, 1258 la nivelul anului 2003, este mai mic decât cel existent în
prezent, societatea menţionată neafişând public efectivele deţinute.
În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (10080
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (9,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.7.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
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de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Cermei, existau 16 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.; 1 - Tăierea şi
rindeluirea lemnului; 1 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 1 - Operaţiuni de mecanică generală; 3 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 1 - Lucrări de construcţii a drumurilor
şi autostrăzilor; 3 - Fabricarea ambalajelor din lemn; 2 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie; 1 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din
plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 1 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 16 agenți economici înregistrați, 7 sunt cu activități în domeniul prelucrării lemnului,
activitatea ce presupune aducerea materiei prime din altă zonă, neexistând vegetație forestieră la
nivelul comunei care să o asigure.

2.4.7.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate

Fig. 2. Structura serviciilor în Cermei (2014)

activităţile, prin care una sau mai multe
persoane prestează servicii altor persoane.
Paleta activităţilor este foarte largă, de la
service auto şi computere la comerţ, de la
învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest

comerţ
service auto
bar şi restaurant
instalații sanitare
consultanţă
amenajări peisagistice
asistență veterinară
intreșinere corp
activ financiare

transport
service electro
leasing auto
asistenţă umană
coafură
cazare turistică
activ sportive
intermedieri

sector, la nivelul comunei Cermei, sunt
diverse, totalizând (conform ONRC Arad)
un număr de 58 de agenţi economici pe 19

3% 2% 2%

domenii (Fig. 2), care pot genera profit.

5% 2% 2% 2%

Predominante sunt activităţile de comerţ, cu
o pondere de 44,8 %.
Impactul acestor activităţi asupra
mediului diferă de la o situaţie la alta,

2% 2%

3%
2%

3%

46%

12%

2% 3% 7%

măsurile de prevenire şi limitare a degradării
componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM Arad.
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Turismul
Potenţialul turistic al comunei Cermei este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial nesemnificativ din punct de vedere turistic.
Prezența Teuzului, a canalului Beliu – Cermei – Tăuți și a pescăriei pot permite derularea
unor activităţi de recreere de genul pescuitului.
În aceste condiţii doar obiectivele de factură antropică mai pot genera activităţi turistice. Dar
şi aceste obiective sunt cu un potenţial restrâns, deoarece nu găsim edificii ecumenice vechi, din
piatră sau lemn, nu există situri arheologice sau monumente istorice remarcabile. Doar promovarea
tradiţiilor locale şi a obiceiurilor mai pot atrage interesul turiştilor. În acest sens s-a constituit şi
Muzeul de Etnografie din localitatea Șomoșcheș, dar din păcate este slab promovat de administraţia
locală, fiind doar de interes local. Muzeul este realizat de învățătorul Ioan Naghy și cuprinde o serie
de obiecte, panouri și imagini care pun în evidență elementele specifice acestui sat, sau a perioadelor
trecute, marcate de anumite evenimente.
De fapt, satul Șomoșcheș are cel mai ridicat potențial turistic din comună, a cărui valorificare
ar putea genera activități turistice. Acest lucru presupune realizarea unor investiții, din diferite surse
rambursabile sau nerambursabile, dar efortul se justifică prin faptul că se pot obține și alte surse de
venit.
În acest sens, amintim care sunt celelalte obiective care pot fi valorificate și introduse în
circuitul turistic: clădirea vechiului conac și parcul aferent, care poate fi transformat într-un
stabiliment de cazare (respectînd arhitectura originală) pentru turiștii aflați în tranzit sau a celor
pasionați de cest stil de clădiri; lacul din centrul satului, care poate fi amenajat, diversificând
activitățile recreative ce se pot derula în Șomoșcheș; constituirea unui muzeu al satului, într-o casă
veche (dar reconsolidată), care să adăpostească și muzeul etnografic existent.
Lacul din partea nordică a localității Cermei poate fi, de asemenea, amenajat în scop turistic și
recreativ. Totodată, se pot organiza și derula alte activități care să atragă atenția turiștilor.
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2.4.8. Unitatea administrativ teritorială Chisindia
2.4.8.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Chisindia, privită în sens strict, sau comuna Chisindia,
privită în sens larg, este localizată în partea central - estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Buteni, pentru ca înspre vest să se găsească comuna Tauț. Spre sud
Chisindia are hotar comun cu unitatea administrativ teritorială Bârzava, limita urmărind culmea
principală a Munților Zarand. În fine, spre est comuna Chisindia se învecinează cu comuna Almaș.
Configurația comunei este relativ compactă, de formă circulară, configurație care permite gestionarea
mai ușoară a teritoriului administrativ, dar poziția asimetrică a reședinței de comună constituie un
dezavantaj.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în cea mai mare parte, se înscrie în
spațiul Munților Zarand, pentru ca jumătatea nordică să se suprapună pe un sector colinar. Munții
Zarandului sunt alcătuiți din roci cristaline, de vârstă silurian – carbonifere, corespondente pânzei de
Highiș - Poiana. Duritatea rocilor a imprimat un aspect masiv al acestei regiuni, cu văi adânci,
mărginite de versanți abrupți de formă convexă. Cele mai mari altitudini ale comunei sunt înregistrate
pe culmea principală a acestor munți, atingând valoarea de 706 m în vârful Duplii (pentru care s-a
mai întâlnit și denumirea de Dubii). În lungul acestei culmi frecvent altitudinea depășește 550 m
(Răgevița – 556 m, Piatra Păcurari – 629, etc). Culmile ce se desprind spre nord coboară în altitudine,
etalând valori de 600 – 400 m, pentru ca pe aliniamentul localităților Văsoaia – Păiușeni să se
înregistreze o scădere sub 400 m, care marchează trecerea spre spațiul colinar.
Dealurile din perimetrul comunei Chisindia sunt înscrise în două subdiviziuni ale Piemontului
Nadășului: Dealurile Cuiedului, situate la vest de râul Chisindia și Dealurile Almașului, care se
găsesc la est de râul menționat. Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne,
gresii, argile și nisipuri), de vârstă panonian – ponțiene. Pe suprafețe relativ mari sunt mase intruzive
de andezite, care se impun în peisaj prin masivitate și altitudine. Altitudinea etalată de aceste dealuri
variază între 200 și 300 m.
Rețeaua hidrografică a comunei Chisindia este tributară în totalitate Crișului Alb, direct sau
prin afluentul său Cigher. Direct în Crișul Alb se varsă râul Chisindia, care colectează apele
pârâurilor Păiușeni, Hurezul și Cioltul, corespunzând unui bazin hidrografic mare. Datorită suprafeței
de recepție apreciabile, pe fondul precipitațiilor abundente sau îndelungate, cumulate sau nu cu
topirea zăpezilor din spațiul montan, Chisindia poate produce cu ușurință inundații, sens în care pe
acest râu există un post de observații hidrologice.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Valori
asemănătoare sunt înregistrate și la stația meteorologică Șiria (11,3 oC, 778,1 mm/an) în intervalul
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2008 – 2012, ele conturând condițiile climatice întâlnite la nivelul unității administrativ teritoriale
Tauț.
Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere, predominante fiind speciile
nemorale. Pe suprafețe mici din zona montană, dar mult mai mari în spațiul colinar, locul pădurii a
fost ocupat de fânețe și pășuni, pentru ca, în spațiul depresionar, datorită calității bune a solurilor
pentru agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în favoarea
terenurilor agricole.
2.4.8.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Chisindia, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 1400 locuitori (0,3 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Chisindia (la 1 ianuarie 2013)
An
Populaţie stabilă

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1615 1567 1566 1541 1532 1524 1490 1432 1444 1434 1407

Populaţie feminină

827

796

796

780

780

775

769

741

745

741

727

Populaţie masculină

788

771

770

761

752

749

721

691

699

693

680

Născuţi (0/00)

8.0

8.3

9.6

9.7

5.9

7.9

6.7

7.7

6.2

7.0

7.8

Decedaţi (0/00)

29.7

21.7

18.5

20.1

21.5

19.0

23.5

20.3

14.5

20.2

18.5

Spor natural (0/00)

-21.7 -13.4

-8.9

-10.4 -15.7 -11.2 -16.8 -12.6

-8.3

-13.2 -10.7

2.4.8.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Chisindia sunt 3 localităţi rurale, Păiușeni, Văsoaia și
Chisindia, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Chisindia este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1349, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Keszend, Kuzynd, Kewzend și Kiszingyia.
În această localitate, în 2013, existau 887 persoane, adică 63,4 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Chisindia este şi cel mai important centru economic
şi cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra satelor din
comună. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
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Localitatea este situată în extremitatea nordică a comunei, la ieșirea pârâului Arinilor din
sectorul colinar. Chisindia este mărginită de două dealuri, cu altitudini ce ajung la 200 m, care gâtuie
valea Arinilor, această morfologie influențând și structura localității: compactă. Se pot individualiza
trei sectoare ale localității: primul sector, localizat la nord de dealul Pleșa, situat în totalitate în albia
pîrîului Arinilor (rezultat prin confluența pârâurilor Păiușenilor cu Cioltea), care etalează o textură
rectangulară cu străzi paralele și perpendiculare, strada principală fiind orientată sud - nord; al doilea
sector, localizat pe valea Păiușenilor, la vest de dealul Pleșa, cu străzi lungi, orientate vest – est, care
sunt dispuse oblic pe strada ce urmărește firul pârâului Păiușeni; al treilea sector este situat pe
versantul estic al dealului Pleșa, coborând din culmea dealului până pe talvegul pârâului Cioltea.
Localitatea Chisindia este punctul de destinație al drumul județean DJ 793 (Sintea Mare –
Beliu – Sebiș - Buteni - Chisindia), drum ce străbate județul Arad de la nord-vest spre sud-est. De
asemenea, din localitatea Chisindia se mai desprind două drumuri comunale: DC 59 (Chisindia –
Păiușeni) și DC 60 (Chisindia - Văsoaia).
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Chisindia este Păiușeni, care înregistrează
un număr de 433 persoane, adică 30,9 % din populația comunei. Satul a fost atestat documentar în
1574, și este unit de localitatea Chisindia prin drumul comunal DC 59 (Chisindia – Păiușeni).
Satul prezintă o structură liniară, în lungul văii omonime, dar casele sunt distanțate între ele,
unele urcând chiar pe versanții dealurilor ce mărginesc satul. Valea este mărginită de versanți abrupți,
iar culmile interfluviale ce domină satul au peste 300 m altitudine. Această configurație a văii este
favorabilă fenomenului de inversiune termică, care poate genera temperaturi mici în timpul iernii.
Satul Văsoaia este un sat aparte în peisajul rural al județului Arad, în sensul că situat în spațiul
interfluvial al culmilor ce se desprind din nodul orografic Covăciușa. Altitudinile la care se găsește
satul sunt mai mari de 400 m, și ele concurând la structura răsfirată a localității.
Văsoaia a fost atestată documentar în 1525 și a mai purtat denumirile de Wazzawyfalva,
Vaszolicza și Veszalja. În 2013 satul număra 80 locuitori, ceea ce înseamnă 5,7 % din totalul
populației comunei. De Chisindia, satul este legat prin drumul comunal DC 60.
2.4.8.4. Activitate economică
2.4.8.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Chisindia se poate evidenţia ponderea medie
a terenurilor agricole, cărora le revine 40,4 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a condiţiilor
naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, care au o pondere mai mare în perimetrul comunei.
Terenurile arabile, cu cele 13,0 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă relativ
mică, datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice mai puțin favorabile. Ca suport al
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activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 35,2 % din suprafaţa comunei,
existând şi în acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile

ocupate

de

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Chisindia

păduri și vegetație forestieră ocupă

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (92,3 %), ele

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2% 1%

extinzându-se în zona altitudinilor

1% 1%

mari. Diferenţa de 4,0 % din suprafaţa
totală

a

comunei

corespunde

terenurilor ocupate de ape, construcții

40%

și căi de comunicaţii, respectiv terenuri
55%

degradate, care nu prezintă un interes
economic deosebit.
Analizând

raportul

privind

dreptul de proprietate, se poate observa
(Tab. 2) că ponderea cea mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de
privatizare s-a încheiat, sau este în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de
terenuri sunt în proprietatea statului (terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Chisindia (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5229

5198

99,4

31

0,6

Terenuri arabile

684

684

100

0

0

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

3771

3762

99,8

9

0,2

Terenuri cu fâneţe

774

752

97,2

22

2,8

Terenuri neagricole

7699

521

6,8

7178

93,2

Terenuri ocupate de păduri

7107

200

2,8

6907

97,2

Terenuri ocupate de ape

75

2

2,6

73

97,4

Terenuri ocupate de construcţii

266

255

95,9

11

4,1

157

35

22,3

122

77,7

96

29

30,2

67

69,8

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate
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În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Chisindia, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 14,6 % din totalul
terenurilor agricole (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi

Culturi

alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din Chisindia (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Legume
Cartofi
Fructe
soarelui

2003

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

160

288

600

1500

90

516

80

640

0

0

-

694

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 5 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 17,8 % din suprafața terenurilor agricole, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
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Condițiile naturale din comuna Chisindia sunt optime pentru pomicultură, cultură permanentă
practicată cu precădere în spațiul colinar. Ca atare, suprafața livezilor este apreciabilă în spațiul
colinar dar, din păcate, în cea mai mare parte livezile sunt abandonate, chiar dacă este sunt în
proprietate privată într-un procent apreciabil. Datele statistice nu menționează suprafața ocupată de
livezi, dar este precizată producția de fructe, care, în 2003, a fost de 694 tone.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Chisindia (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
808

Gosp.
Pop.
808

Total
1432

Gosp.
Pop.
1430

Total
255

Gosp.
Pop.
255

Păsări
Total
14400

Gosp.
Pop.
14400

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (14400
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (86,9 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.8.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Chisindia, existau 12 agenţi economici care
aveau, ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 2 - 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 2 - 1101-Distilarea, rafinarea şi mixarea
băuturilor alcoolice; 2 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 3 - 1623-Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 - 2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2 - 4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Se poate observa o paletă destul de limitată a activităților din acest sector al economiei, sector
care poate genera un profit pe termen lung. Din rândul activităților cele care țin de prelucrarea
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lemnului sunt mai multe, de înțeles această situație datorită fondului forestier mare, care asigură
materia primă necesară. Pentru a prevenii tăierile ilegale ar trebuii monitorizată mai atent orice
activitate de prelucrare a lemnului urmărind, mai ales, proveniența acestuia.
De asemenea, o activitate locală o constituie și producerea băuturilor alcoolice prin distilarea
fructelor. Ținând cont de suprafața pomicolă relativ mare și de producția de fructe înregistrată, putem
afirma că această activitate se practică mai în toate satele comunei. Problema apare în momentul în
care borhotul rezultat din distilare este abandonat liber în natură, cu atât mai mult cu cât, de regulă, el
este deversat în mod intenționat în rețeaua hidrografică.

2.4.8.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este
foarte largă, de la service auto şi computere la
comerţ, de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector,

Fig. 1. Structura serviciilor în Chisindia (2014)
comerţ

transport

IT

cazare turisti

coafură

amenaj int

activ sănătate

bar si rest

activ curățenie

activ culturale

service electrocas

alte activ

la nivelul comunei Chisindia, sunt diverse,
totalizând (conform ONRC Arad) un număr de

4%

26 de agenţi economici pe 12 domenii (Fig. 1),
care pot genera profit. Predominante sunt
activităţile de comerţ și intermedieri în comerț,
cu o pondere de 34,0 %, urmate de activitățile de
transport (23,0,3 %).
Impactul

4%
4%

activităţi

asupra

34%

4%
4%

4%
4%

acestor

4% 4%

7%

23%

mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile
de

prevenire

şi

limitare

a

degradării

componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Chisindia este atractiv, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar și în cel montan, care
etalează peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul
drumeției și cicloturismului. Prezența rîurilor și a afluenților lui permit derularea unor activităţi de
recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o
monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Chisindia, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că
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mediul rural păstrează încă un peisaj prea puțin atins de modernitate. La Văsoaia există o cabană
turistică (Cabana Codrenilor), dar care nu este amenajată corespunzător. De asemenea, acest sat este
legat prin mai multe trasee turistice marcate, care-l leagă de Păiușeni, Tauț și Bârzava. O strategie de
dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine implementată ar putea aduce venituri pentru
locuitorii acestei comune.
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2.4.9. Unitatea administrativ teritorială Dieci
2.4.9.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Dieci, privită în sens strict, sau comuna Dieci, privită în sens
larg, este localizată în partea central nord - estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu unitatea administrativ teritorială Sebiș și comuna Dezna iar spre est cu comuna
Gurahonț. Spre sud se găsește comuna Almaș, limita dintre aceste două comune fiind în lungul
Crișului Alb, pentru ca spre vest să se învecineze cu comuna Buteni.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se înscrie în spațiul colinar de la
poalele sudice ale Munților Codru Moma, dealuri înscrise în unitatea Dealurilor Momei, dar printr-un
apendice teritorial comuna Dieci părăsește spațiul colinar și urcă până aproape de culmea masivului
Moma. În partea sudică a comunei se deschide Depresiunea Gurahonț, componentă a Țării
Zarandului, drenată de Crișul Alb.
Altitudinea scade de la nord spre sud (unde se înregistrează un ecart altitudinal mai mare, de
peste 600 m), dar și de la est spre vest, situație întâlnită în lungul Crișului Alb. Cea mai mare
altitudine este înregistrată în vârful Smida (866 m), vârf care marchează nucleul orografic cu același
nume. Acest nucleu aparține masivului Moma (subdiviziune a Munților Codru Moma), zona montană
începând la nord de valea Deznei, ce se continuă spre est cu valea Cetățele. În acest spațiu montan
comuna Dieci are versantul stâng al văii Zugăului, care urcă de pe talvegul văii până pe culmea
marcată de vârful Smida.
Spațiul colinar se desfășoară la sud de văile Cetățele și Dezna și ajunge (în perimetrul
comunei Dieci) la 741 m, altitudine înregistrată în Măgura Diecilor. Pe culmea acestei măguri, care
se continuă spre est, frecvent altitudinea este mai mare de 600 m și ajunge chiar la 641 m în vârful
Purcarului. Spre sud, altitudinea scade accentuat la început, pentru ca apoi, sub forma unor trepte
prelungi (corespondente teraselor Crișului Alb) să ajungă la 200 m. Aceste terase se termină brusc la
nord de Crișul Alb, râu care, în albia sa minoră, punctează cea mai mică înălțime din comuna (125 m
la ieșirea Crișului Alb din perimetrul comunei).
Masivul Moma prezintă o alcătuire petrografică .....Originea acestor dealuri este vulcanică,
consecință a vulcanismului manifestat la sfârșitul neogenului. Datorită falilor care au permis mișcarea
pe verticală a scoarței (Munții Codrului fiind un horst iar Țara Zarandului un graben), magma a ieșit
la suprafață ori s-a consolidat în scoarță, aproape de suprafața acesteia, dând naștere unor corpuri
andezitice scoase ulterior de sub depozitele sedimentare care au colmatat vechiul lac panonic.
Terasele și albia Crișului Alb sunt constituite din roci sedimentare tinere, de vârstă cuaternară.
Rețeaua hidrografică a comunei Dieci este tributară în totalitate Crișului Alb, fie prin afluenții
râului Dezna (situați pe clina nordică a Măgurii Diecilor sau cei de pe stânga Zugăului), fie prin
afluenții ce coboară direct spre el (Rânzasca, Horla, Topoșa, Topasca, Craicova, Valea Șerii etc).
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Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.9.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Dieci, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 1511 locuitori (0,3 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Dieci (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

An
Populaţie stabilă

1750 1731 1724 1700 1695 1674 1658 1646 1616 1601 1569

Populaţie feminină

904

876

882

870

863

855

838

828

812

806

780

Populaţie masculină

842

830

832

819

820

818

804

795

789

782

775

Născuţi (0/00)

10.4

7.6

8.3

6.0

5.4

3.0

9.3

5.0

5.7

4.5

3.9

19.7

23.5

20.1

22.7

22.9

18.2

22.9

20.6

18.5

17.5

18.3

Decedaţi (0/00)
0

Spor natural ( /00)

-16.0 -27.0 -20.0 -28.0 -29.0 -25.0 -22.0 -25.0 -20.0 -20.0 -22.0

2.4.9.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Dieci sunt cinci localităţi rurale, Crocna, Revetiș, Roșia,
Cociuba și Dieci, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Dieci este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1552, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Diaczy, Decse și Deakfalwa. În această
localitate, în 2013, existau 684 persoane, adică 45,3 % din totalul comunei. Pe lângă rolul
administrativ pe care-l are, localitatea Dieci este şi cel mai important centru economic şi cultural din
acest teritoriu arădean. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada
principală.
Localitatea este situată în partea sudică a comunei și ocupă interfluviul dintre pârâurile
Topasca și Craicova. Dieciul este traversat, de la sud spre nord, de drumul județean DJ 792 F (Almaș
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- Dieci – Laz – Dezna), pentru ca prin sudul satului, pe o direcție est – vest, să treacă drumul județean
DJ 708 (Căpruța – Gurahonț - Iosaș - Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793).
Dieciul, datorită acțiunilor de sistematizare desfășurate în secolele XVIII – XIX, etalează o
structură adunată, determinată în special de lipsa de spațiu. Acestă structură a fost constituită atât din
considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative mai mici), cât şi din
considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară existând o stradă principală, orientată de la sud-sud-vest spre
nord-nord-est. Paralele cu aceasta mai sunt 4 străzi, toate fiind unite de străzi secundare dispuse
perpendicular.
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Dieci este Crocna, localitate atestată
documentar în 1553, care a mai purtat și denumirile Karathna, Alsoes, Felesekorothna, Alsokrokna și
Felsokronka. Față de Dieci, satul este localizat în partea estică, fiind legat de DJ 708 prin drumul
comunal DC 36. Din totalul populaţiei comunei, satului Crocna îi revine circa 28,9 %, adică circa
437 locuitori.
Satul prezintă o structură adunată și o textură rectangulară, datorită acelorași considerente
menționate și la satul Dieci. Comparativ cu celelalte localități din comună, Crocna este împărțită în
două sectoare, unite printr-o șa. Valea din vestul acesteia corespunde unui pârâu tributar râului
Crocna, râu situat în partea apuseană a localității.
Cea de a treia localitate din comuna Dieci este este Revetiș, sat atestat documentar în 1553,
purtând și denumirile de Revekes, Revekesz sau Rekes în trecut. Satul este localizat în partea de sud
– vest a comunei, la poalele dealului Berindia, construit pe o terasă a Crișului Alb. Revetișul deține
mai puțin de un sfert din populația comunei, mai precis 19,8 %, ceea ce înseamnă 299 locuitori.
Structura și textura satului Revetiș este asemănătoare celorlalte localități din comună, axa
principală fiind orientată sud-vest – nord-est, față de care sunt străzi secundare dispuse perpendicular.
În centrul satului sunt principalele instituții (biserica și școala), precum și un mic loc de joacă. Prin
sudul localității trece drumul județean DJ 708, din care se desprinde drumul comunal DC 33, care
traversează Revetișul și urcă până la Roșia.
La nord de Revetiș este situat și satul Roșia, sat cu mai puțin de 100 de locuitori (71, circa 4,7
% din totalul populației comunei). Satul a fost atestat documentar în 1528 și a mai purtat denumirile
de Rossia, Kisrosa, Nagyrosa și Rosafalva.
Roșia prezintă o structură adunată, dar este un sat mai aerisit, cu distanțe mai mari între
aliniamentele de case. Are o singură stradă principală (capătul lui DC 33), față de care sunt doar 4
străzi secundare dispuse perpendicular. Satul este într-un proces accentuat de depopulare, fiind prea
puțin atractiv pentru tinerele generații. Acesta este și unul din motivele care au stat la ctitorirea unei
mănăstiri de maici în acest sat.
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Cel mai mic sat al comunei Dieci este Cociuba, localitate situată pe malul drept al Crișului
Alb, la poalele sudice ale Dealului Berindia Față de Revetiș, este în partea sud-vestică, pe drumul
județean DJ 708 care, după această localitate, pătrunde în comuna Buteni.
Satul cuprinde doar câteva pâlcuri de case, dispuse liniar în lungul drumului județean
menționat. Din centrul satului, spre sud, se desprinde un drum care ajunge la halta Joia Mare, haltă ce
deservește întreaga comună Dieci.
Cociuba este cel mai vechi sat din această comună, fiind menționat documentar în 1219. De-a
lungul timpului a mai purtat și denumirile de Kochioba și Koroskocsoba. Din totalul populației,
satului îi revine 1,3 %, adică 20 de locuitori.
2.4.9.4. Activitate economică
2.4.9.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Dieci se poate evidenţia ponderea mare a
terenurilor agricole, cărora le revine 58,4 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a condiţiilor
naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar ponderea acestora este foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 64,3 %
din totalul terenurilor agricole, ocupă o
suprafaţă apreciabilă, datorită condiţiilor

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Dieci
Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

morfogenetice şi pedoclimatice favorabile.

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

1% 1%

Ca suport al activităţiilor de creştere a

1% 2%

animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează
20,68 % din suprafaţa comunei, existând şi în
acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind

36%

cele predominante.

59%

Terenurile ocupate de păduri și
vegetație forestieră ocupă cea mai mare
pondere din totalul terenurilor neagricole
(86,8 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 5,4 % din suprafaţa totală a
comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii, respectiv terenuri
degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
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Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Dieci (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

4949

3986

80,6

1963

19,4

Terenuri arabile

3183

2512

78,9

671

81,1

Terenuri pomicole

6

4

66,7

2

33,3

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1634

1372

84

262

16

Terenuri cu fâneţe

126

98

77,8

28

22,2

Terenuri neagricole

3520

1012

28,8

2508

71,2

Terenuri ocupate de păduri

3055

812

26,6

2243

73,4

Terenuri ocupate de ape

95

11

11,6

84

88,4

Terenuri ocupate de construcţii

110

96

87,3

14

12,7

180

23

12,8

157

97,2

80

70

87,5

10

12,5

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Dieci, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 36 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de zahăr, etc).
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Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Dieci (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
Fructe
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

500

1100

645

2515

0

0

100

2500

40

109

6

400

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piața din Sebiș spre vânzare, sau alte legume sunt
prelucrate pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 40,3 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Dieci (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
917

Gosp.
Pop.
917

Total
1404

Gosp.
Pop.
1404

Total
608

Gosp.
Pop.
608

Păsări
Total
9800

Gosp.
Pop.
9800

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (9800
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (20,8 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor. În partea de est a județului se practică și creșterea bivolițelor pentru
produsele lactate specifice, dar, comparativ cu anii anteriori lui 1990, și șeptelul acestora s-a
diminuat. Cu toate acestea mai sunt gospodării unde sunt crescute bivolițele.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
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2.4.9.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Dieci, existau 15 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor producători
era: 2 - 1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 1 - 1610-Tăierea şi rindeluirea
lemnului; 1 - 2229-Fabricarea altor produse din material plastic; 2 - 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.;
3 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 2 - 4211-Lucrări de
construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 3 - 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 1 - 2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 15 agenți economici înregistrați, 6 sunt cu activități în domeniul construcților, activitatea ce
presupune aducerea materiei prime din altă zonă.

2.4.9.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este

Fig. 2. Structura serviciilor în Dieci (2014)

foarte largă, de la service auto şi computere la
comerţ, de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector,

comerţ
consultanță
alte activ

transport
coafură

service auto
amenaj int

la nivelul comunei Dieci, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 24 de agenţi
economici pe 7 domenii (Fig. 2), care pot genera

15%

profit. Predominante sunt activităţile de comerţ și

33%

15%

intermedieri în comerț, cu o pondere de 37,5 %,
urmate de activitățile de amenajări interioare
(16,7 %), respectiv de activități în construcții și

11%

service auto (fiecare cu 12,5 %).
Impactul

acestor

activităţi

11%

4%
11%

asupra

mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire şi limitare a degradării componentelor de
mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM Arad.
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Turismul
Potenţialul turistic al comunei Dieci este atractiv, datorită condiţiilor naturale care etalează un
potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar și în cel montan, care etalează
peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Crișului Alb și a afluenților lui permit derularea unor activităţi de recreere
de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o
monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Dieci, din păcate, nu există obiective antropice de factură
mare, ele având o importanță locală. În rândul acestora includem Mănăstirea din Roșia, întemeiată în
1995 pe structura unei biserici ctitorite în 1881 – 1885. Hramul mănăstirii este ”Sfinții Mihail și
Gavril” și este păstorită de maica stareță Cîrdei Haritina.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.10. Unitatea administrativ teritorială Gurahonț
2.4.10.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Gurahonț, privită în sens strict, sau comuna Gurahonț,
privită în sens larg, este localizată în partea nord - estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu județul Bihor, limita dintre județe urmând, în general, culmea principală a
Masivului Moma. Spre vest se găsesc comunele Dieci și Almaș, pentru ca înspre sud să fie comuna
Brazii. Spre sud - est comuna Gurahonț este mărginită de limita administrativă față de județul
Hunedoara, pentru ca spre est să se învecineze cu comunele Pleșcuța și Vârfurile. Configurația
interesantă a comunei, mai puțin întâlnită, face ca în părțile extreme ale teritoriului administrativ,
Gurahonțul să intre în contact (pe suprafețe mici) cu comunele Dezna, în nord-vest, Bârzava, în sud –
vest și Petriș în sud – est.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se înscrie între două culmi montane
importante, care sunt și cumpene de ape între Crișul Alb și Crișul Alb (spre sud), respectiv între
Crișul Alb și Crișul Negru (spre nord). Spațiile montane sunt despărțite de Crișul Alb, râu mărginit la
sud și nord de o zonă colinară, pentru ca în aval de localitatea Gurahonț să se deschidă Depresiunea
Gurahonț.
Spre nord teritoriul comunei Gurahonț urcă până aproape de culmea principală a masivului
Moma, ocupând astfel clina sudică a acestuia. Din punct de vedere tectonic vorbim aici de pânza de
Moma, care este alcătuită din roci de vârstă permiană (conglomerate laminate, formațiuni detritice și
gresii limonitice), afectate de mișcările orogenezei hercinice. Altitudinea în spațiul montan ajunge la
peste 800 m frecvent, cele mai înalte vârfuri fiind Smida (865 m) și Moma (860 m).
În partea sudică a comunei întâlnim aceleași altitudini, limita administrativă fiind aproape de
vârful Drocea (care prin cei 836 m este cel mai înalt din Munții Zarandului. Extremitatea sud – estică
a comunei ajunge și ea în culmea principală a Munților Săvârșinului unde, în vârful Capu Codrului,
ajunge la 757 m altitudine. Dacă în Munții Zarandului găsim roci cristalofiliene (de vârstă silurian –
carboniferă), în Munții Săvârșinului întâlnim roci magmatice ofiolitice. În partea central – estică a
comunei sunt înregistrate cele mai înalte cote, ajungând la 881 m altitudine în vârful Văratecului,
care aparține de Măgura Ciunganilor. Rocile dominante în această parte sunt andezite de vârstă
neogenă.
Sectorul colinar al comunei etalează altitudini de 400 – 500 m în zonele înalte, datorită rocile
magmatice constituente (andezite), dar înălțimile coboară spre Crișul Alb, unde dealurile sunt
alcătuite din roci sedimentare panoniene și ponțiane. Depresiunea Gurahonțului se dezvoltă la est de
localitatea omonimă, drenată fiind de Crișul Alb și constituită din roci sedimentare cuaternare. Pe
talvegul acestui râu găsim și cele mai mici altitudini, care nu depășesc 155 m la ieșirea râului din
teritoriul comunei. Astfel, ecartul altimetric al comunei este de 726 m.
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Rețeaua hidrografică a comunei Gurahonț este tributară în totalitate Crișului Alb. Principalul
afluent de pe versantul drept este Zimbrul, care își întinde bazinul hidrografic spre culmea masivului
Moma. Din stânga Crișul Alb primește pe râul Mustești, care-și trimite afluenții până sub vârful
Drocea, respectiv pe Honțișor, cu afluentul său Cărăbiței.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în zona colinară și depresionară.
2.4.10.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Gurahonț, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 4028 locuitori (0,8 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Gurahonț (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Populaţie stabilă

4539 4483

4480 4402

4347 4308 4284 4197 4176 4148

4079

Populaţie feminină

2385 2341

2334 2301

2270 2255 2253 2214 2190 2181

2145

Populaţie masculină 2154 2142

2146 2101

2077 2053 2031 1983 1986 1967

1934

Născuţi (0/00)

14.2

12.3

12.2

15.9

14.4

10.2

11.3

9.4

10.1

10.6

9.1

Decedaţi (0/00)

20.0

12.7

13.0

19.3

12.8

10.2

15.1

10.5

12.4

15.9

12.2

Spor natural (0/00)

-5.8

-0.4

-0.8

-3.4

1.5

0.0

-3.8

-1.1

-2.3

-5.3

-3.0

2.4.10.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Gurahonț sunt 10 localităţi rurale, Bonțești, Dulcele,
Feniș, Honțișor, Iosaș, Mustești, Pescari, Valea Mare, Zimbru și Gurahonț, ultima având şi statutul de
reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Gurahonț este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1386, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Grohonch, Honczto și Hwnczfalwa
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În această localitate, în 2013, existau 1806 persoane, adică 44,8 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Gurahonț este şi cel mai important centru economic
şi cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra comunelor
limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea centrală a comunei și ocupă terasele de pe malul stâng al
Crișului Alb. Gurahonțul este traversat, de la sud spre nord, de drumul județean DJ 708 (Căpruța –
Gurahonț - Iosaș - Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793). De asemenea, prin nordul și nord – vestul
localității trece drumul național DN 79 A (Vârfurile – Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu –
Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria). Din Gurahonț pornesc două drumuri comunale: DC
38 (Gurahonț - Zimbru) și DC 54 (Gurahonț - Honțișor). Nu lipsit de importanță este și faptul că
Gurahonțul este un punct feroviar pe linia CF 317 (Arad - Brad), pusă în exploatare la finele
secolului al XIX – lea.
Localitatea Gurahonț, datorită acțiunilor de sistematizare desfășurate în secolele XVIII – XIX,
etalează o structură adunată, determinată în special de lipsa de spațiu. Acestă structură a fost
constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative mai
mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale). Textura localităţii este rectangulară existând o stradă principală, orientată de la
nord-vest spre sud-est. Paralele cu aceasta mai sunt 4 străzi, toate fiind unite de străzi secundare
dispuse perpendicular.
Datorită rolului polarizator și a extinderii înregistrate, localitatea Gurahonț a înglobat două
sate limitrofe: Iosășel, în perioada interbelică și Baltele, în perioada postbelică. Ambele sate au o
structură liniară fiind construite în lungul văilor Zimbru și Crișul Alb.
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Gurahonț este Bonțești, localitate atestată
documentar în 1441, care a mai purtat și denumirile Bonczesd și Bonczafalva. Față de Gurahonț,
satul este localizat în partea vestică la marginea comunei, fiind traversat de drumul național DN 79 A
(Vârfurile – Gurahonț – Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – graniță cu Ungaria).
Față de acest drum satul se dezvoltă asimetric, cu precădere pe partea nordică, ocupând spațiul dintre
acest drum și calea ferată CF 317, localitatea fiind deservită șide o haltă. La sud de drumul principal
existând un areal construit mai mic, în lungul drumului comunal DC 58 care merge spre Mustești.
Din totalul populaţiei comunei, satului Bonțești îi revine circa 14,9 %, adică circa 601
locuitori. Satul prezintă o structură adunată și o textură rectangulară, datorită acelorași considerente
menționate și pentru Gurahonț. Principalele instituții ale satului (biserica, căminul cultural, școala)
sunt în centrul localității.
Satul Mustești este situat pe ramura sud – vestică a comunei Gurahonț, la sud de Bonțești.
Satul este atestat documentar în 1493 și prezintă o structură adunată, dar ușor alungită datorită
versanților care-l mărginesc. Textura este rectangulară, iar distanțele dintre clădiri sunt mai mici din
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cauza lipsei de spațiu. În acest sens, se conturează o formă de compactare a satului. Musteștiul deține
foarte puțin din populația comunei, mai precis 2,2 %, ceea ce înseamnă 87 locuitori.
Spre nord – vest de Gurahonț se desprinde drumul județean DJ 708, care traversează
localitățile Iosaș și Pescari.
Satul Iosaș este situat la nord de Crișul Alb, la mai puțin de 2 km de Gurahonț. Localitatea a
mai purtat și denumirile de Zoszas, Alsojoszas și Felsojoszas, fiind atestată documentar în 1386. În
momentul de față mai deține doar 5,9 % din totalul populației comunei, ceea ce corespunde la 238
locuitori.
Față de albia râului satul este cu circa 30 m mai sus, fiind construit pe versantul vestic al unui
sector deluros, pentru a-l feri de posibilele revărsări ale Crișului Alb. Însă această poziție constituie și
un impediment datorită lipsei de spațiu. Ca atare, Iosașul are o structură adunată, cu străzi paralele și
perpendiculare între ele. Principalele instituții sunt în mijlocul localității, biserica fiind înconjurată de
un spațiu liber care ar putea fi un parc frumos.
La nord de Iosaș este situat satul Feniș, unde se ajunge din DJ 708 urmând drumul comunal
DC 37. Satul are mai puțin de 200 de locuitori (153, circa 3,8 % din totalul populației comunei).
Localitatea a fost atestat documentar în 1553 și a mai purtat denumirile de Fenyes, Fenes și
Alsofenyes.
Asemeni Iosașului și Fenișul a fost construit pe versantul vestic al unui sector deluros, la
poalele acestuia, sens în care prezintă o structură liniară. Din strada principală se desprind 4 străzi
secundare care urcă spre culmea dealului.
Satul Pescari, atestat documentar în 1553, purtând și denumirile de Holthkerews, Holt și
Mezes, este situat la nord – vest de Gurahonț, pe drumul DJ 708. Față de acest drum satul s-a
dezvoltat pe latura nordică datorită Crișului Alb cu care se mărginește spre sud.
Structura localității este adunată, că străzi paralele și perpendiculare între ele (tipic texturii
rectangulare), pentru ca în centrul satului să fie principalele instituții culturale și spirituale. Din
totalul populației comunei, acestui sat îi revine circa 6,7 %, adică 269 locuitori în 2013.
La nord de Gurahonț se dezvoltă valea Zimbrului al cărui bazin hidrografic urcă până în
culmea principală a masivului Moma. Fragmentarea accentuată a reliefului a permis constituirea unor
așezări permanente, cele mai importante fiind Valea Mare, Zimbru și Dulcele.
Valea Mare este un sat localizat pe o culme secundară, pe malul drept al râului Zimbru, la o
altitudine de 300 m. Datorită poziției sale, satul are o structură liniară, de-a lungul culmii, existând o
stradă perpendiculară pe axul principal. Condițiile naturale sunt puțin mai ostile locuirii, explicând
astfel procentul mic al populației din totalul comunei (2,3 %, adică 93 locuitori).
Localitatea Zimbru este cea mai importantă de pe acest râu, deținând 8,9 % din totalul
populației comune (358 locuitori). Satul a fost menționat în 1553 și a mai purtat denumirile de
Zombro, Zombrud și Zembrul. Prin partea centrală, satul este traversat de drumul comunal DC 36,
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acesta fiind și axul localității. Astfel, structura satului este una liniară, orientată sud – nord, din care
se desprind mai multe străzi secundare, dispuse perpendicular.
Din DC 36 se desprinde DC 40, spre nord – vest, drum care urcă în localitatea Dulcele. Satul
este situat pe interfluviul unui deal, ceea ce îi imprimă o structură liniară. Altitudinea la care ajunge
Dulcele este de 430 m și participă cu o pondere de doar 2,2 % în totalul populație comunei (89
locuitori).
Cea de a zecea localitate a comunei Gurahonț, situată la sud, este Honțișorul, localizat pe
valea cu același nume, înainte de a se vărsa în pârâul Sedișorul.
Satul Honțișor a fost atestat documentar în 1441 și a mai purtat denumirile de Hontheser,
Honczer, Jatrehonczur și Honczisorfalva. În momentul de față deține 8,3 % din totalul populației
comunei, procent căruia în corespund 334 locuitori.
Structura satului este adunată, dar pot fi identificate două străzi principale: una orientată în
sud-est – nord-vest, paralelă cu pârâul Honțișor, pentru ca a doua să fie orientată sud – nord, paralelă
cu Sedișorul. La intersecția celor două străzi este centrul satului, marcat și de prezența bisericii.
2.4.10.4. Activitate economică
2.4.10.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Gurahonț se poate evidenţia ponderea mai
mică a terenurilor agricole, cărora le
revine 40,7 % din suprafaţa totală,
consecinţă firească a condiţiilor naturale.
Diferenţa revine terenurilor neagricole,
care au o pondere mai mare în perimetrul

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Gurahonț
Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2%

1%

comunei.

1% 2%

Terenurile arabile, cu cele 30,7 %
din totalul terenurilor agricole, ocupă o

41%

suprafaţă relativ mică, datorită condiţiilor
morfogenetice şi pedoclimatice mai puțin

53%

favorabile. Ca suport al activităţiilor de
creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele
cumulează 27,4 % din suprafaţa comunei,
existând şi în acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (89,8 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 6,1 % din
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suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Gurahonț (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6946

5450

78,5

1496

21,5

Terenuri arabile

2135

2127

99,6

8

0,4

Terenuri pomicole

135

133

98,6

1,4

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

3346

1992

59,6

1354

40,4

Terenuri cu fâneţe

1330

1198

90,1

132

9,9

Terenuri neagricole

10135

2863

28,2

7272

71,8

Terenuri ocupate de păduri

9098

2254

24,8

6844

75,2

Terenuri ocupate de ape

139

52

37,4

87

62,6

Terenuri ocupate de construcţii

185

153

82,7

32

17,3
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17

6,3

253

93,7

443

387

87,6

56

22,4

Terenuri viticole

Terenuri

ocupate

de

căi

de

comunicaţii
Terenuri degradate

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Gurahonț, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
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Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 42,2 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Gurahonț(2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
Fructe
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

320

844

580

2150

0

0

105

2600

88

1340

135

1590

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 40,3 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Gurahonț (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
1163

Gosp.
Pop.
1163

Total
2078

Gosp.
Pop.
2078

Total
279

Gosp.
Pop.
279

Păsări
Total

21200

Gosp.
Pop.
21200

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (21200
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (67,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor. În partea de est a județului se practică și creșterea bivolițelor pentru
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produsele lactate specifice, dar, comparativ cu anii anteriori lui 1990, și șeptelul acestora s-a
diminuat. Cu toate acestea mai sunt gospodării unde sunt crescute bivolițele .
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.10.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Gurahonț, existau 35 agenţi economici care
aveau, ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1411-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele; 2 - 1071-Fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patisserie; 4 - 1101-Distilarea, rafinarea şi mixarea
băuturilor alcoolice; 1 - 1392-Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia
îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp); 1 - 1511-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea
blănurilor; 2 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 1 - 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie
şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 - 1723-Fabricarea articolelor de papetărie; 1 - 2020-Fabricarea de
produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.;
1 - 3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 12 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale; 3 - 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 1 - 1073-Fabricarea
macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similar; 2 - 2562-Operaţiuni de
mecanică general; 1 - 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 1 - 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 35 agenți economici înregistrați, 15 sunt cu activități în domeniul construcților, activitatea ce
presupune aducerea materiei prime din altă zonă.
În evidența APM Arad sunt doi agenți economici, care desfășoară activități care pot genera un
impact major asupra mediului înconjurător. Astfel, SC Lordeco SRL și SC Agrotransindustrial SRL
sunt monitorizați permanent pentru a prevenii degradarea componentelor de mediu din spațiul
limitrof.
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2.4.10.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.

Fig. 82. Structura serviciilor în Gurahonț (2014)

Domeniile de activitate din acest sector,
la nivelul comunei Gurahonț, sunt diverse,
totalizând (conform ONRC Arad) un număr de
102 de agenţi economici pe 16 domenii (Fig.
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2), care pot genera profit. Predominante sunt
activităţile de comerţ și intermedieri în comerț,
cu o pondere de 50,1 %, urmate de activitățile
de amenajări interioare (9,8 %), respectiv de
activități în baruri și restaurante (4,9 %).
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documentelele elaborate de APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Gurahonț este atractiv, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar și în cel montan, care
etalează peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul
drumeției și cicloturismului. Prezența Crișului Alb și a afluenților lui permit derularea unor activităţi
de recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune
o monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Gurahonț, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În rândul acestora includem cuptorul de topit minereuri de
fier, de tip Jmelț, localizat amonte de satul Zimbru, la confluența pârâurilor Luștiului cu Valea
Râului. De asemenea, tot pe valea Luștiului există o rezervație floristică, elementul protejat fiind
laurul (Ilex aquifolium), fiind singura rezervație de acest gen din România. Aceste două obiective,
amenajate corespunzător, refacerea unor mori de apă existente în această vale și cabana silvică de la
Ponoraș întregesc potențialul turistic al văii Zimbrului, care ar putea polariza atenția turștilor.
Tot de factură antropică este și Parcul Dendrologic ”Arboretumul SYILVA”, amenajat de
inginerul silvic Ștefan Eusebiu (1928 - 1999). Parcul, cu o suprafață de 12,8 ha, deține o varietate de
plante și arbori care reflectă într-o anumită măsura biodiversitatea acestor locuri și nu numai. În
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mijlocul parcului există și un lac care diversifică habitatele existente. Din păcate, în momentul de față
parcul nu mai este întreținut corespunzător, iar clădirea aferentă parcului necesită reparații.
Nu departe de localitatea Gurahonț există și rezervația Baltele, care adăpostește o specie
ierbacee rară (Centaurea simonkaiana).
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.11. Unitatea administrativ teritorială Ineu
2.4.11.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Ineu este localizată în partea central nordică a judeţului
Arad. Se învecinează, în partea septentrională, cu comun Cermei, limita fiind dată de talvegul
Teuzului. Spre vest Ineul se învecinează cu comuna Șicula, pentru ca înspre sud-vest să vină în
contact cu comuna Seleuș. În partea de sud se găsește comuneaTârnova, iar spre sud-est comuna
Șilindia. În fine, spre est Ineul se învecinează cu comuna Bocsig, iar spre nord-est cu comuna Beliu.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriu administrativ al orașului Ineu se găsește la
contactul unor unități joase, de vârstă recentă: Depresiunea Sebișului, care se dezvoltă în partea
răsăriteană a orașului, Câmpia Teuzului, care se găsește la nord-vest de oraș, centrată pe râul care i-a
dat numele și Câmpia Crișului Alb, situată la sud-vest de oraș. Toate aceste unități de relief sunt
alcătuite din roci sedimentare recente, de vârstă cuaternară. Datorită rezistenței mici față de acțiunea
agenților modelatori, altitudinea este mai mică de 120 m, cea mai mică înălțime fiind pe 106 m pe
Teuz.
Monotonia peisajului este întreruptă în sudul teritoriului administrativ de măgura Mocrea.
Proveniență măgurii este vulcanică, fiind alcătuită din andezitele care au urcat pe marginea
grabenului. Aspectul actual a fost finalizat prin eroziunea diferențiată exercitată de Crișul Alb și
afluenții acestuia, pe măsura retragerii lacului Panonic spre vest. Altitudinea maximă a măgurii este
de 378 m în vârful Mocrea. Măgura este alungită, cu o orientare sud-est – nord-vest și prezintă un
vârf secundar spre marginea nord-vestică (Mocrea nord-vest, 161 m) despărțită de o șa.
În partea de sud a măgurii, ocupând o suprafață mică din teritoriul unității administrativ
teritoriale Ineu, se găsește Depresiunea Cigherului, ce coboară până la 112 m altitudine. În această
depresiune, precum și în celelalte unități de relief cu altitudini mici, râurile dezvoltă meandre largi,
fiind puțin adâncite în patul albiei.
Principalul curs de apă care drenează unitatea administrativ teritorială Ineu este Crișul Alb,
care are o direcție generală est – vest. Pâraiele ce se scurg de pe versantul sudic al Măgurii Mocrea
ajung, prin intermediul unor canale, în Cigher, acesta fiind unul din principalii afluenți ai Crișului
Alb. În partea nordică a teritoriului curge Teuzul, care este tributar Crișului Negru. Alături de aceste
cursuri de apă mai sunt două tipuri de unități acvatice, de origine antropică: Canalul Morilor și
lacurile artificiale cu utilizare piscicolă.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). La stațiile
meteorologice Șiria și Gurahonț s-au înregistrat valori relativ asemănătoare: 11,3oC și 788,8 mm/an,
respectiv 11,0oC și 698,8 mm/an Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de
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vegetaţia spontană. Pădurea ocupă o suprafață mică, la nivelul altitudinilor mici fiind trupurile de
pădure Balta și Terec, localizate în nord, pentru ca în Măgura Mocrea și în sud-estul teritoriului
asociațiile forestiere să ocupe suprafețe mai mari (pădurea Rovina).
2.4.11.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Ineu, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 9423 locuitori (2,1 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Ineu (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

10138 10015 10007 9880 9746 9575 9576 9466 9524 9485 9439

Populaţie feminină

5137 5114 5094 5032 4980 4898 4893 4816 4833 4851 4840

Populaţie masculină

5001 4901 4913 4848 4766 4677 4683 4650 4691 4634 4599

Născuţi (0/00)

6.21

0

9.09

8.29

7.89

7.39

8.56

8.46

9.09

8.82

8.65

9.96

Decedaţi ( /00)

14.99 13.98 13.09 14.57 14.98 11.80 14.20 13.84 13.44 12.86 10.91

Spor natural (0/00)

-8.78 -4.89 -4.80 -6.68 -7.59 -3.24 -5.74 -4.75 -4.62 -4.22 -0.95

2.4.11.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Ineu sunt două localităţi: satul Mocrea și orașul Ineu,
ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Ineu este reşedinţa acestei unităţi teritorial administrative, şi a fost atestată
documentar în 1214, mai târziu decât multe localități din spațiul Țării Zarandului. În trecut, în funcţie
de contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Borosineu, Jenew și Borsjeno. În această
localitate, în 2013, existau 8594 persoane, adică 91,2 % din totalul teritoriului. Pe lângă rolul
administrativ pe care-l are, orașul Ineu este şi cel mai important centru economic şi cultural din acest
teritoriu arădean.
Orașul este situat în partea centrală a teritoriului administrativ și este traversat, prin mijloc (pe
o direcție est - vest) de râul Crișul Alb. Datorită poziției geografice, Ineul este taversat de câteva
drumuri, de importanță regională sau locală. Astfel, drumul național DN 79 A (Vârfurile – Gurahonț
- Buteni – Ineu - Șicula – Chișineu Criș - Vărșand – granița cu Ungaria) străbate orașul pe direcția est
– vest, ocolind centrul localității pe centura internă nordică. Drumul județean DJ 792 (Socodor –
Nădab – Cintei – Seleuș - Ineu) ajunge în oraș dinspre sud-vest și ocolește centrul localității prin
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centura sudică, pentru a se intersecta cu DN 79 A în partea de est a orașului. Din Ineu se desprinde și
drumul comunal DC 29 (Ineu – Satu Mic), care permite accesul spre Șilindia.
În același timp, orașul este traversat, prin partea vestică și nordică, de calea ferată CF 317
(Arad - Brad), Ineul fiind una din localitățile importante deservite de această linie feroviară. Din
această linie se desprinde și calea ferată care leagă orașul Ineu de localitatea Cermei.
Evoluția localității Ineu a fost puternic influențată în timp de diferitele evenimente istorice (de
la distrugeri din cauza diferitelor conflicte până la sistematizări impuse de evoluția demografică sau
dezvoltarea economică). Axul orașului este Crișul Alb, față de care, spre nord și sud, s-a extins
orașul. Cea mai veche parte corespunde părții centrale a orașului, dar și această parte nu mai
păstrează nimic din începuturile sale, ea fiind sistematizată în secolul al XIX – lea. Acest nucleu
urban a mai fost modificat și după 1945, prin construirea locuințelor colective de tipul blocurilor.
Spre nord, păstrând aceleași elemente de peisaj urban (mai puțin blocurile), acest sector se
poate prelungii până la calea ferată CF 317, care fragmentează orașul. Aceleași caracteristici se
regăsesc și la sud de Crișul Alb, fapt care ne permite să conturăm o singură unitate centrală, chiar
dacă este fragmentată în două de râul amintit. La nord de calea ferată CF 317 se extinde un alt sector,
dar care se caracterizează prin grădini mai mici, ceea ce îi conferă un aspect mai compact al zonei
rezidențiale. De asemenea, și orientarea generală a străzilor este diferită, de la vest-nord-vest spre estsud-est față de orientarea străzilor situate la sud de calea ferată (vest-sud-vest spre est-nord-est).
Un alt sector se dezvoltă în partea de sud – est a orașului (la est față de unitatea centrală),
unde străzile sunt mai lungi și au o orientare generală est – vest. În partea de sud – vest a orașului
există o zonă industrială mare, cu unități economice vechi și noi. Tot în această regiune au fost și
unități militare mari, azi dezafectate și transformate în alte obiective (spitalul orășenesc etc). Unități
militare s-au găsit la marginea vestică a orașului, azi abandonate.
În baza acestor considerente putem afirma că orașul Ineu are o textură rectangulară, cu străzi
paralele și perpendiculare între ele, etalând o orientare generală vest – est. Această textură prezintă
mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit,
cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer vestice ventilând localitatea (care determină
scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară, respectiv disipează noxele rezultate prin
încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Ineu este Mocrea. Satul, menționat
documentar în 1199, având și denumirea de Makra, Apa și Apatelek, este localizat în partea sudică a
teritoriului şi este traversat de drumul judeţean DJ 792 D, care face trecerea spre comuna Târnova.
Din totalul populaţiei, satului Mocrea îi revine circa 8,8 %, adică circa 829 persoane.
Fiind așezat la poalele vestice ale măgurii Mocrea, satul prezintă o structură liniară, cu două
străzi paralele, orientate nord – sud. Din acest ax se desprind mai multe străzi secundare, dispuse
276

perpendicular, care urcă ușor pe poala măgurii, fiind orientate vest – est. Principalele instituții
culturale (biserica, școala, căminul cultural) se găsesc în centrul localității.
2.4.11.4. Activitate economică
2.4.11.4.1. Sectorul primar
Fig. 1. Structura fondului funciar al uat Ineu

Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al
unității administrativ teritoriale Ineu se poate

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2%

evidenţia ponderea foarte mare a terenurilor

1%
3% 3%

agricole, cărora le revine 73,5 % din suprafaţa
totală, consecinţă firească a condiţiilor naturale.
Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar

17%

ponderea acestora este mică.
Terenurile arabile, cu cele 71,6 % din

74%

totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice şi
pedoclimatice favorabile. Terenurile pomicole şi viticole ocupă o suprafață de 291 ha, predominând
în mod clar vița de vie. În schimb, ca suport al activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi
fâneţele cumulează 18,3 % din suprafaţa teritoriului administrativ Ineu, existând şi în acest caz o
asimetrie, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (63,3 %), ele corespunzând trupurilor de pădure din nordul teritoriului sau din
spațiul măgurii Mocrea.. Diferenţa de 9,7 % din suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor
ocupate de construcții, căi de comunicaţii şi ape, respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un
interes economic limitat.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Ineu (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

8281

7263

87,8

1018

12,3

Terenuri arabile

5925

5845

98,6

107

1,6

8

7

87,5

1

12,5

283

231

81,6

52

18,4

Terenuri pomicole
Terenuri viticole
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Terenuri cu păşuni

2003

1127

56,3

876

43,7

Terenuri cu fâneţe

62

53

85,5

9

14,5

Terenuri neagricole

2990

629

21

2361

79

Terenuri ocupate de păduri

1894

50

2,6

1844

97,4

Terenuri ocupate de ape

383

229

59,8

154

40,2

Terenuri ocupate de construcţii

340

196

57,6

144

42,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

249

87

34,9

162

65,1

Terenuri degradate

124

67

54

57

46

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul uat Ineu, cele mai importante activităţi de îmbunătăţiri
funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase, unde râurile
au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din matcă
determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Crișului Alb și a Teuzului, acestea
fiind principalele cursuri de apă ce drenează teritoriul Ineului.
Tot în același scop au fost create două unități lacustre, care pot prelua parte din apa canalului
Morilor (Lacul Rovina), respectiv din apa pârâului Gut (Lacul Râtu). Cele două lacuri sunt legate și
prin alte canale, care să permită un transfer de ape, fiind utilizate și în scop piscicol.
Canalul Morilor constituie o altă amenajare hidrotehnică de referință pentru timpurile sale.
Canalul a fost realizat în prima jumătate a secolului al XIX – lea și servea la natrenarea roșilor de
moară în vederea măcinării diferitelor produse agricole. Canalul străbate teritoriul administrativ Ineu
de la est-nord-est spre vest-sud-vest, dar prezintă și sectoare parțial colmatate și înecate în vegetație,
care să-i reducă din funcția pentru care a fost realizat.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 31,3 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Ponderea terenurilor ocupate de culturile de porumb este mai mare, fiind
o plantă care se pretează mai bine la condițiile ecologice din uat Ineu. În mod secundar apar şi alte
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culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de zahăr, etc). Producâia este însemnată, existând fluctuații
anuale, dar depozitarea ei corespunzătoare reduce pierderile ivite în timp.
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, dar și în extravilan, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele
arădene. Cultura cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj
pentru animale. Ca atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe mari (150 ha în
2003). Productivitatea (1497 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol
hotărâtor.

Culturi

Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din uat Ineu (2003)
Floarea
Sfeclă de
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
soarelui
zahăr
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

565

1412

1290

4418

350

439

150

1497

251

2304

10

150

Cultura viței de vie ocupă o suprafață de 283 ha, practicată cu precădere în zona măgurii
Mocrea. Producția de struguri, la nivelul anului 2003, a fost de 1905 tone.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 44,2 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al Ineului
este slab valorificat. Diferența de suprafață, care este semnificativă, a fost lăsată în paragină, sau
poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Ineu (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
489

Gosp.
Pop.
479

Total
4505

Gosp.
Pop.
4218

Total
5735

Gosp.
Pop.
5735

Păsări
Total
29508

Gosp.
Pop.
29450

Cu toate acestea, la nivelul satului Mocrea există şi funcţionează o fermă de creştere a
porcinelor, care aparţin societăţii „Smithfield Ferme”. Această unitate zootehnică este încadrată în
rândul agenţilor economici care generează un impact asupra mediului înconjurător. Numărul
porcinelor înregistrat în Șicula, 4505 la nivelul anului 2003, este mai mic decât cel existent în
prezent, societatea menţionată neafişând public efectivele deţinute.
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În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (90790
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (24,9 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor. În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de
oi, loc în care se cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o
acidifiere a solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
Piscicultura este o altă activitate care este încadrată în domeniul agricol. La sud și sud – est de
orașul Ineu se găsesc două lacuri antropice mari, care sunt valorificate și în sens piscicol. Este vorba
de lacul Râtu și lacul Rovina.

2.4.11.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Ineu, existau 61 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura, pe domenii şi numărul acestor
producători era: 13 în domeniul producției de morărit și panificație; 1 în domeniul producției de alte
produse alimentare; 19 în domeniul producției textile; 12 în domeniul prelucrării lemnului în vederea
obținerii mobilei sau a altor produse din lemn; 2 în domeniul producerii materialelor de construcții;
10 în domeniul prelucrării metalelor; 1 în domeniul producției de mecanică fină; 17 în domeniul
construcțiilor. Cu tradiție este fabrica de Tricotaje Ineu, al căror produse sunt apreciate.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
De asemenea, ceea ce este demn de semnalat este modul de valorificare al clădirilor dezafectate prin
desfințarea vechilor unități militare. Unele clădiri au devenit puncte de lucru pentru diferiți agenți
economici, beneficiind astfel de o clădire solidă, salvând-o în același timp de degradare.

2.4.11.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
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Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul uat Ineu, sunt diverse, totalizând (conform
ONRC Arad) un număr de 359 de agenţi economici pe o varietate de domenii (Fig. 2), care pot
genera profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o pondere de 36 %.
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al unității administrativ teritoriale Ineu este ridicat, datorită condiţiilor
naturale care etalează un peisaj atrăgător din punct de vedere turistic. Prezența Crișului Alb, a
Teuzului și mai ales a lacurilor Rovina și Râtu, permit derularea unor activităţi de recreere de genul
pescuitului. Măgura Mocrea permite practicarea drumeției și a cicloturismului, existând chiar, pe
versantul nordic al acesteia, o aglomerare de case de vacanță, folosite cu precădere la sfârșit de
săptămână. Izvorul de apă sulfuroasă de la Mocrea atrage multe persoane care folosesc apa în scop
curativ sau alimentar. Din păcate acest izvor nu este amenajat corespunzător.
În aceste condiţii doar obiectivele de factură antropică mai pot genera activităţi turistice. Dar
Fig. 2. Structura serviciilor în uat Ineu (2014)
şi aceste obiective sunt cu un potenţial restrâns,
deoarece nu găsim edificii ecumenice vechi, din
piatră sau lemn, nu există situri arheologice sau
monumente istorice remarcabile. O excepție o

comerț
Consul - interm
Rest si bar
Finan banc
Activ cult si ed
Intret corp si coaf

Transport
turism
IT
Imob si publ
Activ sanatate
Alte activ tertiare

formează Cetatea Ineului, dar care se găsește
într-un

stadiu

accentuat

de

degradare.

21%

Consolidarea și amenajarea acestui edificiu

36%

istoric ar constituii un obiectiv turistic și
cultural remarcabil, cu rezonanță internațională.

5%
2%

6%

Fiind unul din oraşele importante ale
Ţării Zărandului, Ineul are o istorie medievală
care se suprapune cu istoricul cetăţii, situată pe

3%

5%

5%
6%
3%

7%

1%

Calea Traian, operă a arhitecturii Renaşterii
târzii. Aici, încă din 1295, este atestată documentar o fortăreaţă ridicată în centrul unui cnezat
românesc. Adevărata importanţă o capătă însă după 1541, odată cu constituirea Transilvaniei ca
principat autonom și când, alături de Caransebeş, Lugoj şi Oradea, devine o verigă de apărare
însemnată în centura vestică de apărare antiotomană a principatului. Cu toate acestea, în 1566, după o
rezistență eroică, este cucerită de otomani. În 1595 armatele ardelene au căutat sa recucerească
Câmpia Aradului, astfel ca, la 22 octombrie 1595 garnizoana otomană de la Ineu a fost silită sa
capituleze.
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În noiembrie 1599, ca urmare a victoriei lui Mihai Viteazul în bătălia de la Şelimbăr, cetatea a
intrat sub stăpânirea acestuia. Pârcălabul trimis din Ţara Românească exercita jurisdicţie în tot
cuprinsul comitatului Zarand. În luptă, garnizoana Ineului participă la bătălie alături de Mihai
Viteazul. Peste câteva luni voievodul a trecut prin aceste părţi în drum spre Praga, pentru a duce
tratative cu împăratul Rudolf al II-lea, care se aliase cu nobilimea transilvană împotriva domnitorului.
Dezvoltarea tehnicii militare, în special a artileriei, reclamă construcţia cetăţii potrivit noilor condiții
de luptă. De aceea, începând cu anul 1645, lucrările se execută sub conducerea lui Gabriel Haller, așa
cum o arată placa aşezată atunci pe poarta cetăţii. Cetatea se compunea de fapt din două elemente.
Primul, cetatea interioară cu două nivele, existentă până astăzi, are formă de pătrat, la colţuri fiind
străjuită de patru bastioane circulare etajate. Al doilea element situat în exterior, la o distanţă de
câteva sute de metri, forma brâul de ziduri din piatră, tot în formă de pătrat, cu bastioane la colţuri,
dar din care nu ne-au rămas decât puţine urme. În 1658 este recucerită din nou de turci care o
stăpânesc până la sfârşitul secolului, când este cucerită de către trupele habsburgice. După o scurtă
perioadă de folosire de către grănicerii Crișul Albeni (1700-1745), cetatea este lăsată în părăsire, doar
cea interioară fiind refăcută pe la 1870, pentru ca apoi intervenţiile reparatorii să fie nesemnificative.
Un exemplu de restaurare și valorificare turistică a unui obiectiv economic este dat de fosta
moară de pe canalul Morilor de la Mocrea, care a fost transformată într-un stabiliment turistic care
oferă servicii de cazare și servire a mesei, în special pentru persoanele aflate în tranzit.
În orașul Ineu există un hotel, care dispune de o capacitate de 50 de locuri de cazare. În 2013
au fost înregistrate 735 sosiri, din care cele mai multe pe perioada anotimpului de vară. Numărul de
înoptări a fost de 1215, ceea ce înseamnă o medie de 1,7 înoptări/turist. Valoarea acestui număr
reliefează caracterul de turism de tranzit, cazându-se, de regulă, cei care erau în trecere prin Ineu.
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2.4.12. Unitatea administrativ teritorială Mişca
2.4.12.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Mişca, privită în sens strict, sau comuna Mişca, privită în
sens larg, este localizată în partea nord-nord-vestică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu judeţul Bihor (limita de judeţ urmând talvegul Crişului Negru), la vest cu comuna
Zerind, la sus – vest, pe o mică porţiune, cu unitatea administrativ teritorială Chişineu Criş, la sud cu
comunele Şintea Mare şi Şepreuş, respectiv cu comuna Apateu la est.
Din punct de vedere fizico geografic, întregul teritoriu al comunei se înscrie în perimetrul
Câmpiei Crişului Negru, subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest,
oscilând în jurul valorii de 96 m (de la 100 m cât se înregistreză izolat pe limita cu comuna Apateu la
93 m pe cursul Crişului Negru, la ieşirea din comună). Altitudinile joase înscrie acest sector în
categoria câmpiilor joase, câmpii care poartă amprenta a numeroase albii minore, părăsite în prezent,
rezultat al divagării râurilor sau pâraielor ce drenează acest spaţiu. Acest lucru a determinat
demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din secolul al XIX–lea,
materializate în prezent prin îndiguirea apelor de suprafaţă (Căreacu, Leveleş, Sartiş, Teuz) tributare
Crişului Negru.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.12.2. Analiza demografică
În Mişca, conform datelor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică al României,
la finele anului 2013, existau 3759 locuitori (Tab. 1), ceea ce corespunde procentului de 0,83 % din
totalul județului. Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei, precum şi
datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Mişca (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

3569 3597 3634 3643 3639 3668 3729 3769 3746 3756 3759

Populaţie feminină

1857 1858 1872 1880 1867 1881 1899 1927 1909 1907 1904

Populaţie masculină 1712 1739 1762 1763 1772 1787 1830 1842 1837 1849 1855
Născuţi (0/00)

17.0

16.8

17.6

16.2

17.6

18.1

18.4

12.5

13.8

14.4

13.8

Decedaţi ( /00)

18.1

17.6

18.4

17.0

13.6

16.0

15.7

15.2

14.4

17.6

12.5

Spor natural (0/00)

-1.1

-0.8

-0.8

-0.8

4.0

2.1

2.7

-2.7

-0.5

-3.2

1.3

0
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2.4.12.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Mişca sunt patru localităţi rurale, Vânători, Satu Nou,
Zerindu Mic şi Mişca, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Mişca este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, chiar dacă îi revine
doar 34,1 % din totalul populaţiei din comună (1281 locuitori). Pe lângă rolul administrativ pe care-l
are, Mişca este şi cel mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean.
Localitatea este situată în partea sud – vestică a comunei, fiind limitată spre est de râul Teuz.
Mişca este străbătută de drumul judeţean DJ 794 (orientat vest - est), care face legătura între două axe
rutiere care părăsesc teritoriul judeţului nostru: DN 79 (Arad - Oradea) şi DJ 709 (DN 7 – Şiria –
Cermei – Berechiu - Batăr). Poziţia geografică a favorizat dezvoltarea acestei localităţi.
Mişca este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă structură a
fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative
mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalelor străzi este sud-vest – nord-est. Această textură prezintă mai multe
avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din
raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer vestice ventilând localitatea (care determină scăderea
temperaturii din localitate pe timp de vară, respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea
locuinţelor pe timp de iarnă).
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Mişca este Vânători. Satul este localizat
în partea central estică a comunei şi este traversat, prin jumătatea sudică de drumul DJ 794, care face
trecerea spre comuna Apateu. Din totalul populaţiei comunei, Berechiului îi revine circa 35,5 %,
adică circa 1334 persoane, cu 53 mai mulţi locuitori decât în Mişca, fiind cea mai mare localitate din
această comună.
Apărând şi evoluând în acelaşi context social – economic ca şi localitatea Mişca (amândouă
fiind menţionate documentar în secolul al XXIII - lea), satul Vânători prezintă o structură şi textură
relativ asemănătoare cu aceasta, fiind influenţate de prezenţa pârâului Leveleş, de care este străbatut.
Principala stradă a satului este orientată de la sud-vest spre nord-est, fiind paralelă cu talvegul
pârâului menţionat. În lungul pârâului se găsesc două aliniamente de case, corespondente malurilor.
De accea nu există un aliniament rectiliniu, specific satelor adunate. Faţă de acest drum principal se
dezvoltă o stradă perpendiculară, orientată, în general, de la sud spre nord. Din aceasta se desprind
mai multe străzi secundare, cu precădere spre vest, casele fiind construite pe vechile interfluvii ale
pârâului Leveleş.
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Cea de a treia localitate din comuna Mişca este Zerindu Mic, situată la nord de drumul DJ
794, pe malul drept al pârâului Leveleş. În această aşezare locuiesc doar 238 locuitori (2013, adică
6,3 % din totalul populaţiei comunei). Chiar dacă are cei mai puţini locuitori, o situăm pe acest loc
raportându-ne la momentul atestării documentare (secolul al XIV - lea).
Satul prezintă o structură adunată şi o textură rectangulară. Se pot observa două străzi
paralele, orientate est-sud-est – vest-nord-vest, pentru ca în partea sudică să mai existe un grup mic
de case.
Toponimul de Zerindu Mic poate deriva din originea primilor locuitori care au migrat în acest
spaţiu geografic plecând din localitatea Zerind, situată la circa 9 km vest, pe drumul naţional DN 79.
Cea de a patra localitate este Satul Nou, atestat documentar doar în 1882. Satul este localizat
în partea de est a comunei şi deţine circa un sfert din totalul populaţiei comunei (944 locuitori).
Localitatea este străbătută de la nord-vest spre sud-est de DJ 794, care este principala arteră
rutieră, care imprimă şi textura localităţii (textură rectangulară) pe fondul structurii de sat adunat.
2.4.12.4. Activitate economică
2.4.12.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Mişca se poate evidenţia ponderea foarte
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 85 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. La mare distanţă sunt urmate de terenurile silvice, prin cele trei trupuri de
pădure, care ocupă 5,8 % din suprafaţa comunei.
Terenurile arabile, cu cele 97,9 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă,

datorită

condiţiilor

morfogenetice şi pedoclimatice favorabile.
Terenurile pomicole şi viticole sunt practic

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Mişca

absente, chiar dacă prin livezile oamenilor se

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

găsesc astfel de culturi. În schimb, ca suport al

2%

activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi

6%

3%

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2% 2%

fâneţele să cumuleze 25,4 % din suprafaţa
comunei, existând şi în acest caz o asimetrie,
păşunile fiind cele predominante.
Terenurile silvice sunt localizate în

85%

sudul comunei (Pădurea Holumburi), în partea
estică (Pădurea Belensig) şi în partea de nord –
vest (Pădurea Lunca). Suprafaţa fondului silvic este de doar 5,8 % din totalul administrativ, în
structura pădurii predominând speciile nemorale termofile. Diferenţa de 9,2 % din suprafaţa totală a
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comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, căi de comunicaţii şi construcţii, respectiv terenuri
degradate, care nu prezintă un interes economic.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de păduri, terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Mişca (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală

ha

%

ha

%

(ha)
Terenuri agricole

9206

8926

97

280

3

Terenuri arabile

6455

6318

97,9

137

2,1

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

2419

2419

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

332

189

56,9

143

43,1

Terenuri neagricole

1622

505

31,1

1117

68,9

Terenuri ocupate de păduri

630

25

4

605

96

Terenuri ocupate de ape

304

31

10,2

273

89,8

Terenuri ocupate de construcţii

268

202

75,4

66

24,6

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

235

67

28,6

168

71,4

Terenuri degradate

185

180

97,3

5

2,7

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Mişca, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
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matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Crişului Negru (aflat pe limita
nordică a comunei) şi îndiguirea râului Teuz, care curge prin partea vestică a comunei, râul fiind
situat chiar la marginea răsăriteană a localităţii Mişca.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele sunt cultivate, cu
precădere, porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupând o suprafaţă de 41,8 %
din totalul terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă,
sfecla de zahăr, etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Mişca (2003)
Floarea
Sfeclă de
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
soarelui
zahăr
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

850

2592

1850

5800

400

680

30

300

123

1075

45

950

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele arădene. Cultura
cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj pentru animale. Ca
atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe medii (30 ha în 2003).
Productivitatea (300 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol hotărâtor.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor.
Cu toate acestea, la nivelul comunei Mişca există şi funcţionează trei ferme de creştere a
porcinelor, care aparţin societăţii „Smithfield Ferme”. Aceste unităţi zootehnice sunt încadrate în
rândul agenţilor economici care generează un impact asupra mediului înconjurător. Numărul
porcinelor înregistrat în Mişca, 2518 la nivelul anului 2003 (Tab. 4), este mai mic decât cel existent
în prezent, societatea menţionată neafişând public efectivele deţinute.
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Mișca (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
874

Gosp.
Pop.
870

Total
2518

Gosp.
Pop.
2508

Total
5875

Gosp.
Pop.
5875

Păsări
Total
14800

Gosp.
Pop.
14800

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (14800
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păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa mare a păşunilor şi fâneţelor (29,9 % din
totalul terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele
stâne fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
Silvicultura
Din suprafaţa totală a unităţii administrativ – teritoriale Mişca 630 ha revin fondului forestier,
din care pădurile cu proprietar privat ocupă o suprafaţă de 605 ha (96 %). Terenurile silvice care
aparţin statului sunt subordonate ocolului silvic Chişineu Criş, respectiv Direcţiei Silvice Arad.
Speciile nemorale sunt cele predominante, structura vegetaţiei forestiere fiind prezentată la
capitolul cadrul natural. Masa lemnoasă este valorificată conform legislaţiei în vigoare, respectând
specificaţiile amenajamentelor silvice.
2.4.12.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Mişca, existau 15 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor producători
era: 1 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 2 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi
a produselor proaspete de patiserie; 1 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelurilor tipografice şi a
masticurilor; 11 – Activităţi de construcţii şi sau conexe activităţilor de construcţii.
2.4.12.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc. Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Mişca,
sunt diverse, totalizând (conform ONRC Arad) un număr de 49 de agenţi economici pe 13 domenii,
care pot genera profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o pondere de 51 % (Fig. 2).
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Mişca este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial nesemnificativ din punct de vedere turistic.
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Existenţa celor trei trupuri de pădure şi a râurilor Crişul Negru şi Teuz pot permite derularea
unor activităţi de recreere, mai puţin fiind de dorit

Fig. 2. Structura serviciilor în Mişca (2014)

vânătoarea sau pescuitul. În aceste condiţii doar

comerţ

transport

obiectivele de factură antropică mai pot genera

service auto
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bar şi restaurant
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activităţi turistice. Dar şi aceste obiective sunt cu

conta şi audit financiar

asistenţă umană

un potenţial restrâns, deoarece nu găsim edificii

consultanţă

coafură
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activ financiare

ecumenice vechi, din piatră sau lemn, nu există
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arheologice

sau
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istorice

6%
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remarcabile. Doar promovarea tradiţiilor locale şi
a obiceiurilor mai pot atrage interesul turiştilor.
În acest sens s-a constituit şi Muzeul din
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localitatea Satu Nou, dar din păcate este slab
promovat de administraţia locală, fiind doar de

4% 2%
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13%

interes local. Tot în această localitate mai este un
panou informativ, care menţionează existenţa unei căi ferate cu ecartament îngust, care a făcut
legătura între Satu Nou şi Gyula perioada 1906 – 1919.
Un loc aparte îl ocupă biserica reformată din localitatea Vânători, care atrage atenţia turiştilor
care ajung în această localitate, mai ales datorită frescei din pronaos.
Biserica are origini medievale, romanice, fiind compusă dintr-o navă romanică de dimensiuni
de 20,71 m x 8,45 m, un turn romanic de 5,3 x 5,4 m, un portic adosat laturii sudice a navei, de
dimensiuni de 3,4 x 3,5 m şi un cor semicircular de 4,30 m adâncime, având lăţimea egală cu cea a
navei, construit în 1806-1807, după ce corul romanic şi arcul triumfal au fost demolate.
Nava este flancată de doi contraforţi aşezaţi oblic la colţurile vestice şi este luminată dinspre
sud şi nord de câte patru respectiv trei ferestre cu terminaţii drepte. În ambele ziduri longitudinale ale
navei au fost practicate nişe cu terminații semicirculare. Toate ferestrele dreptunghiulare ale navei au
fost realizate în 1806, ele înlocuind şi distrugând parțial vechile ferestre romanice. Acestea – în
număr de patru, grupate câte două – au avut ambrazuri oblice şi se terminau semicircular. Corul este
construit dintr-o zidărie aproape semicirculară. În ax, în capătul estic se află o fereastră similară cu
cele de la navă.
Tavanul a fost realizat la începutul sec. XIX, atunci fiind înlăturat şi distrus vechiul tavan,
datat din secolul al XVIII-lea. Precum planşeul, şi acoperişul este comun navei şi corului, şi dispune
de o şarpantă de lemn de stejar, având caracter romanic, dar probabil s-a „copiat” structura iniţială cu
ocazia realizării corului semicircular, respectiv extinderii bisericii la începutul sec. XIX.
Biserica dispune de două tribune: una vestică pe structura în întregime din lemn, susţinut de
doi stâlpi din lemn, accesul făcându-se pe scări simple din lemn, şi una estică pe arce de zidărie de
cărămidă rezemate pe doi stâlpi masivi de zidărie, ce susţine orga bisericii.
289

Pe frontonul triunghiular al portalului romanic, cu terminație semicirculară şi ambrazuri
formate din profilatură cu retrageri în trepte, apare o pictură murală de o calitate remarcabilă,
reprezentând Crucificarea. Corpul crucificat al lui Iisus este încadrat de figurile celor trei Marii
respectiv al Sfântului Ioan Evanghelistul şi al Sfântului Petru. Sub brațele crucii apar doi îngeri
ținând în mâini filactere cu inscripții cu minuscule gotice. În cele două colțuri laterale inferioare ale
scenei sunt reprezentate personaje cu capetele aureolate, însă fără atribute, identificabile probabil cu
Nicodim şi Ioan de Arimatheea.
Datorită valențelor artistice deosebite ale picturii, presupunem că aceasta a fost comandată de
persoane cu potențial financiar important, identificabile cu membrii familiei Maróti. Aceştia făceau
parte din pătura superioară a oligarhiei regatului, fresca putând fi uşor încadrată în contextul unor
inițiative de exprimare a reprezentației artistice ale lor, databile în perioada dintre 1461 - 1476.
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2.4.13. Unitatea administrativ teritorială Pâncota
2.4.13.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Pâncota este localizată în partea centrală a judeţului Arad. Se
învecinează, în partea septentrională, cu comuna Seleuș, iar spre est cu comuna Târnova. Spre sud
vine în contact cu comuna Șiria, pentru ca spre vest să se învecineze cu unitatea administrativ
teritorială Sântana (pe o porțiune foarte mică) și comuna Zărand.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriu administrativ al orașului Pâncota se înscrie atât
în perimetrul Câmpiei Crișului Alb, care se întinde în partea vestică și nordică, cât și perimetrul
Dealurilor Pâncotei, aflate în extremitatea nord-vestică, sub forma unei culmi prelungi, a Munților
Zarand. Aceste dealuri ocupă partea estică a unității administrative, pentru ca spre sud – est, la sud de
satul Măderat, teritoriul administrativ să urce pe clina nordică a culmii Curcubăta (un veritabil nod
orografic), ce aparține de Munții Zarandului. Altitudinile din spațiul colinar ajung la 242 m într-un
vârf al Dealurilor Pâncotei, chiar dacă acest oronim este întâlnit în cazul unui vârf cu altitudine mai
mică (230 m). Cele mai mari altitudini ale unității administrative Pâncota se înregistrează la sud de
Măderat, în vârful Ciotului, unde Munții Zarandului ajung la 425 m. Bineînțeles, în sectorul de
câmpie înălțimea scade până la 108 m, pentru ca orașul Pâncota să fie situat la 115 m altitudine.
2.4.13.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială a orașului Pâncota, conform datelor statistice elaborate de
Institutul Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 7606 locuitori (1,7 % din
totalul județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1),
precum şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă,
oarecum diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de
anumite decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Pâncota (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Populaţie stabilă

2013

7514

7537

7512

7525

7532

7616

7587

7624

7606

7607

7597

Populaţie feminină 3857

3860

3844

3843

3856

3915

3882

3892

3879

3875

3833

3657

3677

3668

3682

3676

3701

3705

3732

3727

3732

3764

Născuţi (0/00)

11.2

9.0

10.6

10.9

12.1

11.6

14.1

11.0

10.3

13.4

10.8

Decedaţi (0/00)

12.6

13.4

12.4

14.1

10.9

13.1

11.1

10.4

10.0

12.6

11.6

Spor natural (0/00)

-1.5

-4.4

-1.7

-3.2

1.2

-1.6

3.0

0.7

0.3

0.8

-0.8

Populaţie
masculină

291

2.4.13.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Pâncota sunt două localităţi: satul Măderat și orașul
Pâncota, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Orașul Pâncota este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar la sfârșitul secolului al XII – lea (1177). În trecut, în funcţie de contextul istoric, a mai
purtat următoarele denumiri: Pankatha, Pankota. În această localitate, în 2013, existau 6146 persoane,
adică 80,8 % din totalul comunei. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, orașul Pâncota este şi cel
mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean. Principalele instituţii ale
orașului se găsesc în lungul drumului principal, care străbate localitatea de la sud spre nord.
Localitatea este situată în partea centrală a unității administrative, deși la sud de oraș se
găsește și limita față de comuna Șiria. Pâncota este străbătută de drumul județean DJ 709 (DN 7 –
Şiria – Cermei – Berechiu - Batăr), pe direcția sud – nord, pentru ca de la est spre vest să fie
traversată de drumul județean DJ 792 C (Buteni – Târnova – Măderat – Pâncota – Sântana - Curtici).
De asemenea, orașul Pâncota este deservit de calea ferată CF 317 Arad – Brad, pentru ca până la
începutul anilor ’90 să fie capăt de linie pentru tramvaiul electric care circula, pe la poalele podgoriei
arădene, până la Radna. Poziţia geografică, la intersecția unor principale drumuri, este principalul
factor care a favorizat dezvoltarea acestei localităţi.
Pâncota este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie, fără a avea
tendința să se dezvolte pe versantul vestic al Dealurilor Pâncotei. Se poate observa o ușoară
dezvoltare a perimetrului construibil pe Valea Râului, în sud-estul orașului, acest pârâu drenând
localitatea de la sud spre nord, la est de drumul principal. Acestă structură a fost constituită atât din
considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative mai mici), cât şi din
considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalei străzi este sud – nord, faţă de care străzile secundare sunt
perpendiculare. Această textură prezintă mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi
mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer
vestice ventilând localitatea (care determină scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară,
respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Pâncota este Măderat. Satul, menționat
documentar în 1177, având și denumirea de Magyarat, Meghyer, Borosmegyer, este localizat în
partea sud - estică a unității administrativ teritoriale şi este traversat de drumul judeţean DJ 792 C
(Buteni – Târnova – Măderat – Pâncota – Sântana - Curtici). Față de acest drum, satul se dezvoltă
spre sud, casele urcând pe lângă talvegul văii Zoriței spre culmile Munților Zarand.
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Satul prezintă o structură şi textură asemănătoare cu cea a Pâncotei, fiind orientat sud – nord.
Față de centrul localității principalele instituţii ale satului (biserica şi şcoala) sunt în partea central
sudică. Din totalul populaţiei, satului Măderat îi revine circa 19,2 %, adică circa 1460 persoane.
2.4.13.4. Activitate economică
2.4.13.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig.

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Pâncota

1) al unității administrative Pâncota se
poate

evidenţia

ponderea

foarte

mare

a

terenurilor agricole, cărora le revine 89,7 % din

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

suprafaţa totală, consecinţă firească a condiţiilor
4% 2% 3%

naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole,
dar ponderea acestora este foarte mică.

2%

7%

Terenurile arabile, cu cele 82,1 % din
totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice şi

82%

pedoclimatice favorabile din zona de cîmpie.
Terenurile viticole ocupă suprafețe apreciabile,
11,3 % din totalul terenurilor agricole, cu precădere în sectorul Dealurilor Pâncotei, respectiv la sud
de drumul Mâsca – Măderat. În schimb, ca suport al activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi
fâneţele cumulează 8,8 % din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o asimetrie, păşunile fiind
cele predominante.
Terenurile ocupate de ape au cea mai mare pondere din totalul terenurilor neagricole (37,9
%), ele corespunzând lacurilor din vechile balastiere, situate în vestul și nord-estul orașului. Se
adaugă și suprafața aferentă albiilor minore ale pâraielor și a canalului Matca. Diferenţa de 11,1 %
din suprafaţa comunei corespunde terenurilor ocupate de păduri, căi de comunicaţii şi construcții,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
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Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Pâncota (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

Ha

%

Terenuri agricole

5298

5273

99,5

25

0,5

Terenuri arabile

4131

4120

99,7

11

0,3

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

599

599

100

0

0

Terenuri cu păşuni

480

480

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

88

74

84

14

16

Terenuri neagricole

1155

821

71

334

29

Terenuri ocupate de păduri

115

0

0

115

100

Terenuri ocupate de ape

438

358

81,7

80

18,3

Terenuri ocupate de construcţii

255

241

94,5

14

5,5

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

152

27

17,8

25

82,2

Terenuri degradate

195

195

100

0

0

Terenuri pomicole

Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Acestea pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale locale,
sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul teritoriului administrativ Pâncota, cele mai importante
activităţi de îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate de eliminarea excedentului de apă, respectiv
stabilizarea versanților. Astfel, în zona de câmpie a Pâncotei au fost realizate mai multe canale de
drenaj, din care cel mai important este Canalul Matca, care preia apa tuturor pâraielor ce coboară din
vestul Munților Zarand. De asemenea, acest canal permite și un transfer de ape între bazinele
hidrografice ale Crișul Albului și Crișului Alb.
În ceea ce privește stabilizarea versanților, a fost necesară această intervenție datorită
extinderii culturilor viticole în spațiul colinar. Astfel, pentru a prevenii surpările de teren și eroziunea
solului datorită pluviodenudării, respectiv pentru a permite accesul facil al utilajelor agricole și
ridicareaconstrucților, au fost terasate suprafețele de versant din Dealurile Pâncotei și cele situate la
sud de Măderat.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
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porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 63,8 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de
zahăr, etc). Aceste culturi temporare sunt practicate în spațiul de câmpie, pentru ca porumbul să se
extindă și în zona colinară. Nu întâmplător suprafața ocupată de această cultură este mai mare decât
cea a grâului și secarei. Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în
grădinile oamenilor, dar și în extravilan, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe
pieţele arădene.

Culturi

2003

Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole
din unitatea administrativă Pâncota (2003)
Floarea
Sfecla de
Grâu şi secară Porumb boabe
Legume
soarelui
zahăr

Viță de vie

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.
(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

1150

3450

1487

2974

500

750

10

175

120

1200

599

4194

Cultura viței de vie ocupă un loc aparte datorită condițiilor optime oferite de cadrul natural,
respectiv datorită experienței viticulturilor, cumulată în peste cei 300 de ani de când se practică
această cultură. Zona viticol din perimetrul unității administrativ teritoriale Pâncota este parte
integrantă din Podgoria Aradului.
Podgoria Aradului, localizată preponderent la baza muntelui, între localităţile Păuliş şi
Pâncota, se dezvoltă pe clina vestică a Zărandului, ocupând suprafeţe apreciabile pe culmile
secundare ce se detaşează din creasta principale şi pe versanţii evazaţi ai pâraielor ce coboară spre
canalul Matca (construit la baza muntelui tocmai pentru a prelua apa acestora). Expoziţia
predominant vestică asigură cantitatea de energie solară necesară culturii viţei-de-vie, iar valoarea
precipitaţiilor este suficientă pentru dezvoltarea strugurilor. Valorile ceva mai mici ale precipitaţilor,
faţă de media multianuală, nu constituie un impediment major în viticultură, cunsocându-se că anii
mai secetoşi determină o creştere în zaharuri în strugure, făcând vinul mai dulce.
Începând cu secolul al XVIII-lea, mai precis în 1745, vinul roşu dulce de Miniş, din podgoria
arădeană, este cunoscut şi apreciat, el ajungând chiar în Cehia. În secolul următor se înregistrează o
dezvoltare constantă a activităţilor viticole, conturându-se două regiuni importante: Şiria-MăderatPâncota şi Miniş-Păuliş-Radna. Spaţiul dintre acestea era completat de suprafeţele viticole de la
Ghioroc, Cuvin şi Covăsânţ, mai mici, dar cu activitate permanentă. Efortul viticultorilor este
răsplătit în 1862 când, la Londra, vinul de Miniş primeşte titlul de vin regal, concurând cu vinul de
Tokay. Atacul filoxerei din 1880 afectează profund şi Podgoria Aradului, fiind necesare intervenţii
majore în anii următori pentru a restabilii situaţia. Este creată astfel, în 1881, o şcoală de viticultură la
Miniş (cunoscută şi sub numele de şcoala de vinţileri), tocmai pentru a forma profesionişti în
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domeniu. În acelaşi timp, mare parte din vie este replantată, folosindu-se soiuri nobile autohtone
(Mustoasă, Bakator Roz, Aprofehér, Bakator Alb, Mézesfehér, Galbena de Ardeal, Riesling Italian,
Muscat Ottonel şi Cadarcă) sau aduse din Franţa. Urmare a acestor eforturi este suprafaţa viticolă a
judeţului Arad de 7186 ha (5207 ha pe dealuri), maxim înregistrat în 1911, ponderea Podgoriei
arădene fiind, fără doar şi poate, majoră.
După Marea Conflagraţie a secolului XX, terenurile viticole ale podgoriei intră în proprietatea
statului, până în anii de după ’90, când parte a terenurilor au fost retrocedate. Dar perioada comunistă
nu a însemnat doar rău, deoarece în 1956, la Miniş (de fapt Ghioroc) i-a fiinţă o staţiune
experimentală viticolă, cu specialişti şi rezultate deosebite. În perioada 1961-1985, cu un ritm de 154
ha/an, viţa de vie îmbătrânită este înlocuită, efort deloc puţin considerabil. Cu toate acestea, suprafaţa
viticolă a podgoriei scade, dar cea mai semnificativă reducere este înregistrată după 1990 când, pe
fondul unei legislaţii agricole şi funciare (implicit cea viticolă) labile şi cu multe carenţe, noii
proprietari au făcut faţă cu greutate provocărilor. În ultimii ani se înregistrează un uşor reviriment,
care poate asigura continuitatea Podgoriei Arădene în contextul politic şi economic actual. Pentru a
supravieţuii este necesară o privire de ansamblu, o strategie pragmatică şi eficientă, respectiv o
acţiune comună a factorilor de decizie, care să ducă la dezvoltarea acestui spaţiu geografic arădean.
Probabil, combinarea acestei activități cu cele turistice, amenajarea vechilor conace și crame din
podgorie și pentru primirea și cazarea turiștilor, ar putea să creeze un plus valoare pentru viticultura
pâncotană.
Principalele soiuride struguri cultivate în Podgoria Aradului sunt: Cabernet Sauvignon,
Cadarca, Merlot, Burgund Mare, Pinot Noir, Roşu de Miniş, Riesling Italian, Fetească Regală,
Muscat Ottonel, Sauvignon, pentru ca Mustoasa de Măderat să fie obținut prin selecţie naturală în
centrul viticol Măderat.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă 72,9 % din suprafața terenurilor agricole, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al teritoriului
administrativ Pâncota este bine valorificat. Diferența de suprafață a fost lăsată în paragină, sau poate
a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din uat Pâncota (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
926

Gosp.
Pop.
926

Total
1894

Gosp.
Pop.
1894

Total
6400

Gosp.
Pop.
6400

Păsări

Total
90790

Gosp.
Pop.
90790
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În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (90790
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (18,6 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.13.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Pâncota, existau 79 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1011-Prelucrarea şi conservarea cărnii; 1 - 1020-Prelucrarea şi conservarea
peştelui, crustaceelor şi moluştelor; 1 - 1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 3 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 3 - 1102Fabricarea vinurilor din struguri;1 - 1101-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 1 1392-Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp);
3 - 1411-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele; 1 - 1413-Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 2 - 1419-Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
accesorii n.c.a.; 3 - 1420-Fabricarea articolelor din blană; 1 - 1520-Fabricarea încălţămintei; 1 - 1610Tăierea şi rindeluirea lemnului; 8 - 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru
construcţii; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din
alte materiale vegetale împletite; 1 - 2223-Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcţii; 1 - 2370-Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 2 - 2511-Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 9 - 2562-Operaţiuni de mecanică generală; 1 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri; 1 - 2661-Fabricarea
elementelor din beton pentru construcţii; 6 - 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 1 - 3299-Fabricarea
altor produse manufacturiere n.c.a.; 1 - 3511-Producţia de energie electric; 1 - 3612-Producţia
mobilierului pentru birou şi magazine; 24 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
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timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Legat de activitatea sectorului secundar sunt două aspecte care merită a fi subliniate. Pe de o parte,
este vorba de vechea fabrică de prelucrare a lemnului și producere a mobilierului curbat, singura de
acest gen din România. Fabrica a fost construită și a intrat în funcție în XXX, pentru ca, după
privatizarea acesteia (lucru efectuat după anii revoluției), să intre în insolvență și declarată
falimentară. În aceste condiții clădirea a fost vandalizată, rămânând doar ruine. Pe de altă parte, este
vorba de noua fabrică de procesare a produselor lactate de la Măderat, obiectiv economic ridicat cu
sprijinul fondurilor nerambursabile pentru valorificarea materiei prime locale.

2.4.13.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc. Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul unității
administrative Pâncota, sunt foarte diverse, totalizând (conform ONRC Arad) un număr de 194 de
agenţi economici pe 78 domenii, care pot genera profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu
o pondere de 46,9 %. Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta,
măsurile de prevenire şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în
documentelele elaborate de APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al teritoriului administrativ Pâncota este relativ diversificat, atât datorită
condiţiilor naturale, cât și datorită diversității de obiective turistice de factură antropică.
Cadrul natural oferă condiții optime pentru practicarea drumeției, a hipismului,
cicloturismului, sau a altor forme de turism care presupun deplasarea în natură. Mai puțin sunt
agreate deplasarea cu mijloace mecanizate, care crează un disconfort (prin zgomot și fum) sau pot
accelera diferite procese de degradare a componentelor naturale. Din păcate, la nivelul acestei unități
administrative nu sunt marcate trasee pentru drumeție sau cicloturism și nici nu sunt amenajate locuri
de popas cu cortul sau rulotele.
Obiectivele turistice de factură antropică completează în mod fericit potențialul turistic
natural, ele fiind rezultatul evenimentelor istorice pe fondul trecerii timpului.
La Pâncota se află un castel construit în stil neobaroc, castelul “Szulkowszky”. Construcţia a
fost începută de baronul Dietrich Jozsef în anii 1830 şi terminată în 1840, iar după 1855 a fost
moştenit de ginerele său Prinţul Szulkowszky Jozef. Caracteristicile stilului baroc, care se regăsesc în
parte şi la castelul „Szulkowsky” sunt: porţile şi grilajul geamurilor din fier forjat; decoraţiuni
exterioare şi interioare curbate, cu linii circulare; săli cu oglinzi, candelabre din cristal; grădini
monumentale aranjate ordonat; simbolul regal pe acoperişul clădirii din ţigle emailate (se vede
frumos litera S de la Szulkowszky). Datorită renovării din anii 1980 castelul Szulkowsky s-a păstrat
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în condiţii relativ bune, fiind în prezent sediul Primăriei şi a Bibliotecii Orăşeneşti.
Casa memorială Csiky Gergely, strada T. Vladimirescu nr. 47. Dramaturgul s-a născut la
Pâncota în 8 decembrie 1842, într-o

Fig. 7. Structura fondului funciar al comunei Pâncota

familie nobilă de origine armeană. Din
anul 1951 Csiky Gergely este elev la gimnaziul

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

minoriţilor din Arad, unde este un elev eminent.
4%

După bacalaureat urmează Seminarul teologic
din Timişoara şi devine preot catolic. Este numit

2%

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2% 3%

7%

profesor universitar la Seminar, în paralel
începe să scrie piese de teatru şi romane, care se
joacă cu succes pe scenele din Timişoara şi
Budapesta. Renunţă la statutul de preot, se

82%

căsătoreşte şi apoi se mută la Budapesta, unde
se dedică teatrului. Are o carieră strălucită ca şi dramaturg, fiind considerat părintele dramaturgiei
maghiare moderne. A scris eseuri şi a tradus din limba greacă Sofocle, Plaut, etc. Moare la 19
octombrie 1891 şi este înmormântat la Budapesta.
Mai puţin este cunoscut Asbóth Oszkár, considerat ca fiind unul din pionierii aviaţiei, care şia adus un aport deosebit în dezvoltarea elicopterului. S-a născut la Pâncota în 31 martie 1891, iar apoi
s-a mutat la Arad, unde a urmat cursurile Şcolii Normale din Arad, azi Colegiul Naţional „Moise
Nicoară”. În timpul primului război mondial a lucrat la fabrica de avioane Fischamend din Austria.
La sfârşitul războiului lucrează împreună cu Petroczy Istvan, Tódor Kalman şi Vurovetz Vilmos în
construirea unui elicopter. Ei au fost primii care au montat un motor cu ardere internă ce dădea
independenţă în mişcare elicopterului. Primul aparat a primit numele de AH-1 (Asbóth Helikopter 1). În perioada 1928-1931 au construit mai multe elicoptere ultimul fiind AH-4, cel mai performant,
care zbura cu viteza de 19 km/h pe distanţa de 3,2 km.
Influenţa podgoriei în viaţa culturală este şi aici evidentă, prin „Balul Strugurilor”, festival
care atrage atenţia locuitorilor din împrejurimi, dedicat rodului viei de care ne bucurăm în fiecare
toamnă. La aceste eveniment se mai adaugă Sărbătoarea Sfinţirii Bisericii Catolice "Kirchweih" are
loc anual în prima duminică după 15 august, respectiv Balul Pompierilor, anual în ultima sâmbătă a
lunii noiembrie. Legat de podgorie, dar de cea a Măderatului, nu putem să nu amintim prezenţa
arborilor gigant (Sequoiadendron giganteum), existând două frumoase exemplare, cu o vârstă de
peste 100 de ani, etalând peste 30 m înălţime. Amenajarea unor vechi conace sau crame din podgorie,
respectiv constituirea unor pensiuni agroturistice, care să păstreze elementele tradiționale, specifice
acestor locuri, ar putea dezvolta activitatea turistică. Folosirea tehnicilor vechi de obținere a vinului,
utilizând vechi instrumente, sunt activități care polarizează interesul turiștilor, cu precădere a celor
străini.
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2.4.14. Unitatea administrativ teritorială Sebiș
2.4.14.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Sebiș este localizată în partea central nord-estică a judeţului
Arad. Se învecinează, în partea septentrională, cu comunele Archiș și Ignești, aceasta din urmă fiind
situată și la est de teritoriul Prunișorului (localitate aparținătoare de Sebiș). Spre est uat Sebiș se
învecinează cu comuna Dezna, pentru ca în sud – est să fie comuna Dieci. Spre sud uat Sebiș are
hotar cu comuna Buteni, iar spre spre sud-vest cu Bârsa, parte din limită fiind dată de talvegul
Crișului Alb. În fine, spre vest se învecinează cu comuna Cărand.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul unității administrative Sebiș se înscrie în
spațiul colinar de la poalele sudice ale Munților Codru Moma, dealuri înscrise în unitățile Dealurilor
Codrului și Dealurilor Momei, pentru ca în partea sudică a comunei să se deschidă Depresiunea
Sebișului, componentă a Țării Zarandului. Altitudinile etalate în spațiul colinar, care se întinde în
jumătatea nordică a teritoriului administrativ, depășesc frecvent 250 m, dar cu toate acestea, valoarea
maximă atinsă (348 în Dealul Mare) este chiar deasupra orașului Sebiș, la est de acesta. Cea mai mică
altitudine este pe Crișul Alb, fiind vorba de 128 m. Spațiul colinar este fragmentat de văile râurilor
Sebiș și Prunișor, râuri care coboară din arealul Munților Codru Moma. Din rândul principalelor
dealuri amintim: Banii, Bulhad, Pleșa, Țigani, Drumul Romei, Cioaca Ulmului etc.
Originea acestor dealuri este vulcanică, consecință a vulcanismului manifestat la sfârșitul
neogenului. Datorită falilor care au permis mișcarea pe verticală a scoarței (Munții Codrului fiind un
horst iar Țara Zarandului un graben), magma a ieșit la suprafață ori s-a consolidat în scoarță, aproape
de suprafața acesteia, dând naștere unor corpuri andezitice scoase ulterior de sub depozitele
sedimentare care au colmatat vechiul lac panonic.
Rețeaua hidrografică a uat Sebiș este tributară atât Crișului Alb, prin afluentul său Sebișul, cât
și Crișului Negru, prin afluentul său Teuzul. Relieful carstic din bazinele hidrografice ale acestor
râuri își pun amprenta asupra regimului râurilor prin pierderi subterane. Fragmentarea determinată de
aceste râuri și afluenții lor a favorizat accesul populației spre poalele muntelui, unde și-au ridicat
așezări permanente.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
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2.4.14.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Sebiș, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 6040 locuitori (1,3 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Sebiș (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

6547 6512 6491 6510 6433 6376 6355 6287 6270 6172 6067

Populaţie feminină

3347 3320 3307 3314 3273 3236 3258 3228 3195 3153 3100

Populaţie masculină 3200 3192 3184 3196 3160 3140 3097 3059 3075 3019 2967
Născuţi (0/00)

9.3

8.9

5.5

8.8

6.2

6.6

8.2

8.0

7.0

5.2

6.9

Decedaţi (0/00)

12.5

10.0

12.9

14.6

13.8

13.2

15.6

14.3

13.1

15.7

16.0

Spor na-tural (0/00)

-3.2

-1.1

-7.4

-5.8

-7.6

-6.6

-7.4

-6.4

-6.1

-10.5

-9.1

2.4.14.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Sebiș sunt trei localităţi rurale, Donceni, Sălăjeni și
Prunișor, alături de care mai există și orașul Sebiș, acesta având şi statutul de reşedinţă al acestui
spaţiu administrativ.
Localitatea Sebiș este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1506, purtând de-a lungul timpului și denumirile: Borossebes și Naghsebes În această
localitate, în 2013, existau 5099 persoane, adică 84,4 % din totalul comunei. Pe lângă rolul
administrativ pe care-l are, localitatea Sebiș este şi cel mai important centru economic şi cultural din
acest teritoriu arădean, având o influență regională. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în
centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central – sudică a unității administrativ teritoriale, și este
drenată de râul cu același nume (deși în unele documente apare și numele de râul Dezna, situație
neconformă cu realitatea deoarece până aici el mai colectează și alte pâraie sau râuri). Sebișul este
situat la o intersecție de drumuri, fapt care a favorizat creșterea economică a localității, fiind un
important târg pentru toate localitățile și comunele limitrofe. Astfel, de la sud spre nord este traversat
de drumul județean DJ 792 B (Hodiș - Bârsa – Sebiș - Moneasa – limită de județ), pentru ca de la
vest spre est să fie traversat de drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliște
–Sebiș - Chisindia). De asemenea, orașul Sebiș este deservit și de calea ferată CF 317 (Arad – Brad),
pentru ca, până în 1964, din Sebiș pornea o cale ferată îngustă spre Moneasa.
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Sebișul este un oraș cu o structură adunată, datorită lipsei de spațiu, fiind delimitat de dealuri.
Acestă structură a fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri
administrative mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în
contextul militar al perioadelor feudale). Textura localităţii este rectangulară, cu străzi secundare
dispuse perpendicular pe principalele artere ale orașului.
Orașul este drenat, prin partea principală, de râul Sebiș, față de care pot fi observate două
nuclee importante: orașul vechi, pe malul drept al râului și orașul nou, situat pe malul stâng. Înainte
de a drena orașul propriuzis, râul Sebiș străbate un sector de defileu epigenetic despărțind Dealul
Sebiș de Dealul Mare. Amonte de acest defileu exista satul Prăjești, cu structură liniară, dar care a
fost integrat orașului după 1966.
A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Sebiș este Prunișor, localitate atestată
documentar în 1405, satul mai purtând și denumirile Cherteş, Barakertes și Mezlokertes. Față de
Sebiș, satul Prunișor este localizat în partea nordică, în sectorul vestic al unității administrative,
sector care se dezvoltă spre nord, pe valea Prunișorului.
Satul este traversat prin mijloc de DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliște –
Sebiș - Chisindia), pentru ca din mijlocul satului, spre nord, să se desprindă și DC 14 spre DC 15 pe
unde se ajunge în Ignesti. Din totalul populaţiei, satului Prunișor îi revine circa 9,4 %, adică circa 569
locuitori.
Satul prezintă o structură adunată, cu textură rectangulară, existând un aliniament principal în
lungul DJ 793. Satul este mărginit spre nord-vest de râul Prunișor, pentru ca spre nord – est să se
ridice dealurile Banii și Țiganilor.
Cea de a treia localitate din unitatea administrativ teritorială Sebiș este satul Donceni, atestat
documentar în 1439, purtând și denumirile de Danchfalwa și Doncseny în trecut. Satul este situat pe
valea Sebișului, amonte de oraș, la marginea nord – estică a unității administrative, pe limita cu
comuna Buhani. Localitatea este străbătută de drumul județean DJ 792 B (Hodiș - Bârsa – Sebiș Moneasa – limită de județ) și deține cel mai puțin din populația totală (mai precis 2,9 %), ceea ce
corespunde la 177 locuitori.
Structura și textura satului Donceni este asemănătoare așezărilor de câmpie, prin faptul că
spațiul geografic propice construcțiilor este limitat în depresiunile intracolinare. Astfel, față de
drumul principal, unde apare un aliniament de case, mai apar patru străzi secundare, dispuse
perpendicular, ceea ce în conferă o structură adunată și o textură rectangulară.
La est de Sebiș, pe interfluviul unei culmi deluroase, este situat satul Sălăjeni, cea mai izolată
localitate din această unitate administrativ teritorială. Ca și număr de locuitori, Sălăjeniul este mai
populat decât Donceniul, înregistrând 195 locuitori în 2013 (3,2 din totalul populației uat Sebiș).
Satul a fost atestat documentar în 1561 și a mai purtat denumirile de Zelechyn, Szelecsen și
Szelezsany
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Localitatea Sălăjeni are o singură stradă principală, unde este amplasată școala și biserica, față
de care mai sunt 6 străzi secundare, dispuse perpendicular. Astfel Sălăjeniul are o structură adunată
șio textură rectangulară.
2.4.14.4. Activitate economică
2.4.14.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1)
al unității administrativ teritoriale Sebiș se
poate evidenţia ponderea mare a terenurilor

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Sebiș
Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii
2%

agricole, cărora le revine 59 % din suprafaţa
totală, consecinţă firească a condiţiilor naturale.

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2%

5%

1%

Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar
ponderea acestora este mai mică.
Terenurile arabile, cu cele 48,8 % din

30%
60%

totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
semnificativă,

datorită

condiţiilor

morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Ca
suport al activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 27,6 % din suprafaţa
comunei, existând şi în acest caz o asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (75,2 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 9,1 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
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Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Sebiș (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa Proprietate privată Proprietate a statului
totală

ha

%

ha

%

(ha)
Terenuri agricole

3884

3402

87,6

482

22,4

Terenuri arabile

1896

1794

94,6

102

5,4

Terenuri pomicole

171

171

100

0

0

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1661

1284

77,3

377

22,7

Terenuri cu fâneţe

156

153

98

58

2

Terenuri neagricole

2693

1946

72,3

747

27,7

Terenuri ocupate de păduri

2025

1565

77,3

460

22,7

Terenuri ocupate de ape

96

23

24

73

76

Terenuri ocupate de construcţii

333

286

85,9

47

14,1

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

157

29

18,5

128

81,5

Terenuri degradate

82

43

52,4

39

47,6

Terenuri viticole

În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul unității administrativ teritoriale Sebiș unele lucrări de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific zonelor de luncă
unde malurile pârâurilor nu sunt înalte. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea parțială a pârâului Sebiș, cu
precădere în perimetrul orașului.
De asemenea, fiind într-un spațiu colinar unde predomină suprafețele înclinate, a fost
necesară tersarea versanților pentru a prevenii alunecările de teren și/sau eroziunea solului datorită
activităților agricole care se desfășoară.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 34,7 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mult mai mare decât cultura
grâului, observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar
apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de zahăr, etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
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că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din uat Sebiș (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
Fructe
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

103

165

555

1525

0

0

40

300

120

1130

267

(tone)

Pentru condițiile ecologice din spațiul colinar se pretează pomicultura, dominante finnd
soiurile autohtone (măr, prun etc). Suprafețele ocupate de aceste culturi permanente sunt localizate la
marginea vestică a teritoriului administrativ, la nord de Sebiș și în zona satului Sălăjeni. Din păcate,
acest potențial nu este valorificat la adevărata lui valoare, existând livezi care sunt abandonate, deși
sunt în proprietate privată.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 43,1 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Sebiș (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
510

Gosp.
Pop.
510

Total
1150

Gosp.
Pop.
1150

Total
1420

Gosp.
Pop.
1420

Păsări
Total
14300

Gosp.
Pop.
14300

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (14300
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (46,8 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
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2.4.14.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Sebiș, existau 108 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 8 - industrie alimentară (5 în panificație, 2 în prelucrarea cărnii și 1 în producția
produselor alcoolice); 26 – industria ușoară (18 în producție textile și 8 în producție piele,
marochinărie și încălțăminte); 33 – industria prelucrării lemnului; 3 – industria materialelor de
construcții; 11 – prelucrarea metalelor; 7 – producție energie; 18 – în domeniul construcțiilor; 2 – alte
activități industriale.
Zona industrială este situată la nord - vest de Sebiș unde accesul este atât pe cale rutieră cât și
pe cale ferată. Administrația locală asigură condiții optime pentru procesul de producție, existând un
excedent de forță de lucru, calificată într-un procent major. Din rândul acestor agenți economici, 4
sunt în monitorizare strictă din partea APM Arad, fiind considerați că prestează activități care pot
avea un impact semnificativ asupra mediului. Toți cei patru agenți economici desfășoară activități de
tăbăcărie.
Un altă activitate care merită a fi menționată este cea din domeniul producției energetice.
Astfel, pe fondul unui curent de producție a energiei verzi și datorită stimulentelor acordate atât de
Uniunea Europeană, cât și de Guvernul României, la intrarea în unitatea administrativ teritorială
Sebiș, venind dinspre comuna Cărand, s-a construit un parc fotovoltaic, de mare capacitate, care
produce energie electrică cu ajutorul energiei solare. În afara faptului că suprafața de teren necesară
unui astfel de proiect este mare și nici nu mai poate fi valorificată agricol pe perioada existenței
parcului, nu a mai fost sesizat nici un alt impediment în acest domeniu de producție.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 108 agenți economici înregistrați, 11 sunt cu activități în domeniul prelucrării metalelor,
activitatea ce presupune aducerea materiei prime din altă zonă.
2.4.14.4.3. Sectorul serviciilorÎn acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau
mai multe persoane prestează servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la
service auto şi computere la comerţ, de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul unității administrative Sebiș, sunt diverse,
totalizând (conform ONRC Arad) un număr de 296 de agenţi economici pe 15 categorii de domenii
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(Fig. 2), care pot genera profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o pondere de 42,2 %,
urmate de activitățile financiar - bancare (10,5 %) și de activități de servire în baruri și restaurante
(9,8).
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul

turistic

al

unității

administrativ teritoriale este atractiv, datorită
condiţiilor naturale care etalează un potenţial
semnificativ din punct de vedere turistic. În
spațiul colinar, care etalează peisaje frumoase si

Fig. 2. Structura serviciilor în Sebiș (2014)
comerţ
service auto
bar şi restaurant
turism
activ fin - banc
resurse umane
inv si sport
alte activ

transport
amen int si peisaj
prot mediu
activ IT si telecom
public si imob
sanatate si frum corp
curatenie si service electrocas

3%

atractive, se pot derula activități de recreere și
odihnă

activă

de

genul

drumeției

și

cicloturismului. Prezența Crișului Alb și a
afluenților

1%
1%

pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un
potențial adecvat, dar se impune o monitorizare
pentru

a

nu

periclita

2%

8%
42%

lui, repectiv a canalelor permit

derularea unor activităţi de recreere de genul

riguroasă

3%

11%
2% 2%
1%

10%
6% 5%
4%

echilibrul

ecosistemelor naturale. În acest sens există și cabana Ciutărie, aflată în administrarea Ocolului Silvic
Sebiș, cabană care este într-un circuit turistic relativ închis.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul unității teritoriale Sebiș, din păcate, nu există obiective antropice de
factură mare, ele având o importanță locală. În rândul acestora includem muzeul ”Țării Zarandului”
care cuprinde o serie de exponate specifice acestui spațiu geografic. Muzeul este găzduit de clădirea
Waldstein, dar care este într-un stadiu vizibil de degradare.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată, bazată pe specificul local cu elemente tradiționale, chiar arhaice ar putea aduce
venituri pentru locuitorii acestei comune.
Există un proiect de realizare a unui sat de vacanță în apropierea localității Sălăjeni, care să
atragă, într-un spațiu mai puțin circulat, turiști amatori de natură, care pot observa și înțelege
echilibrul existent între om și natură.
În orașul Sebiș există o unitate de cazare de tip hotel, dar care necesită o adaptare la cerințele
actuale ale turiștilor. De asemenea, există și două pensiuni turistice, care au o capacitate de cazare de
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43 de locuri. Numărul total de sosiri, în 2013, a fost de 764 turiști, cu o medie lunară de 63,6. Cei mai
mulți sunt înregistrați în lunile ianuarie, iulie și august, luni cu circulație turistică mai accentuată
datorită perioadelor mai libere din timpul oamenilor. În acest sens predomină turiștii care sunt în
tranzit și cei care preferă să stea în perioada sfârșitului de săptămână, afirmație argumentată de media
numărului de 2,6 înnoptări/turist.
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2.4.15. Unitatea administrativ teritorială Seleuș
2.4.15.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Seleuș, privită în sens strict, sau comuna Seleuș, privită în
sens larg, este localizată în partea central nordică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comuna Șicula, parte din limită fiind dată de talvegul Crișului Alb. Spre est
comuna Seleuș se învecinează cu unitatea administrativ teritorială a orașului Ineu, pentru ca înspre
sud să vină în contact cu unitatea administrativ teritorială Pâncota. În fine, spre vest se învecinează cu
comuna Zărand.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriu al comunei se înscrie în perimetrul Câmpiei
Crișului Alb, subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest, oscilând
între valorile 102 și 109 m înălțime. Altitudinile joase înscriu acest sector în categoria câmpiilor
joase, câmpii care poartă amprenta a numeroase albii minore, părăsite în prezent, rezultat al divagării
râurilor sau pâraielor ce drenează acest spaţiu.
Acest lucru a determinat demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din
secolul al XIX – lea, materializate în prezent prin îndiguirea apelor de suprafaţă (Crișul Alb și
Cigherul). De asemenea, au fost realizate mai multe canale de desecare care să preia surplusul de apă
generat de precipitațiile căzute, apa putând băltii la suprafață deoarece adâncimea la care este apa
freatică este mică. Dar cea mai importantă realizare hidrotehnică este canalul Morilor, construit în
prima jumătate a secolului al XIX – lea pentru acționarea mai multor mori de apă. În partea vestică a
comunei a fost realizat canalul Matca, care leagă Crișul Albul de Cigher.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.15.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Seleuș, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 4379 locuitori (0,97 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
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Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Seleuș (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

3145 3139 3121 3112 3116 3102 3091 3074 3064 3057 3035

Populaţie feminină

1630 1625 1621 1627 1619 1614 1607 1596 1581 1576 1562

Populaţie masculină 1515 1514 1500 1485 1497 1488 1484 1478 1483 1481 1473
Născuţi (0/00)

10.2

6.1

11.2

10.0

9.3

8.4

8.1

10.4

10.8

10.1

8.6

Decedaţi (0/00)

16.9

16.6

17.3

14.1

20.5

15.8

16.2

14.3

12.4

15.7

12.9

Spor natural (0/00)

-6.7

-10.5

-6.1

-4.2

-11.2

-7.4

-8.1

-3.9

-1.6

-5.6

-4.3

2.4.15.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Seleuș sunt trei localităţi rurale, Iermata, Moroda şi
Seleuș, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Seleuș este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1489, mai târziu decât satul Iermata. În trecut, în funcţie de contextul istoric, a mai
purtat următoarele denumiri: Zewlews, Csiger-szollos. În această localitate, în 2013, existau 2726
persoane, adică 62,3 % din totalul comunei. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea
Seleuș este şi cel mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean. Principalele
instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central - vestică a comunei, fiind limitată spre nord de râul
Cigher. Seleușul este străbătută de drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria – Șeleuș - Șicula - Cermei
– Berechiu - Batăr), orientat sud – nord, drum de importanţă regională, care ajunge în judeţul Bihor.
Dinspre vest pătrunde în Seleuș drumul județean DJ 792 (Socodor – Nădab – Zărand – Seleuș - Ineu)
și se intersectează cu DJ 709. Din centru comunei cele două drumuri județene se îndreaptă spre nord
și trec Cigherul unde se despart, DJ 792 îndreptându-se spre Ineu. Poziţia geografică a favorizat
dezvoltarea acestei localităţi.
Seleușul este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă structură
a fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative
mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalei străzi este sud - nord, faţă de care străzile secundare sunt
perpendiculare. Această textură prezintă mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi
mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer
vestice ventilând localitatea (care determină scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară,
respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
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A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Seleuș este Iermata, localitate mai
veche decât Seleușul sau Moroda (fiind atestată documentar în 1332). Satul este localizat în partea
central estică a comunei şi este traversat de drumul comunal DC 20, care face trecerea spre Moroda și
Chier (comuna Târnova). Din totalul populaţiei comunei, satului Iermata îi revine circa 14,5 %, adică
circa 635 persoane.
Satul prezintă o structură şi textură asemnătoare cu cea a Seleușului, fiind orientat nord-vest –
sud-est. Față de centrul localității, biserica şi şcoala sunt localizate în partea vestică. Prin sudul
localității se găsește Canalul Morilor.
Cea de a treia localitate din comuna Seleuș este Moroda, sat atestat documentar în 1508,
purtând și denumirea de Maroth în anumite perioade istorice. Satul este situată în partea sud - estică a
comunei și este despărțit de Iermata prin Canalul Morilor. Moroda deține aproape un sfert din
populația Seleușului (mai precis 22,2 %), ceea ce corespunde la 1020 locuitori.
Structura și textura satului Moroda este total diferită de cele specifice așezărilor rurale de
câmpie, în sensul că este total neregulată. Cu siguranță că mai mulți factori și-au dat concursul pentru
această situație, dar presupunem că cei geografici au avut un rol determinant. Astfel, dacă considerăm
Cigherul drept ax de dezvoltare al localității, observăm două aliniamente de case, paralel cu râul
menționat, construite la o anumită depărtare datorită revărsărilor de ape care apăreau chiar la mici
creșteri de nivel.
Situația a fost soluționată mai târziu, odată cu îndiguirea acestui râu. Față de acest prim
aliniament, orientat sud-est – nord-vest, s-a constituit un al doilea, perpendicular față de primul,
orientat nord-est – sud-vest. El corespunde drumului de legătură cu Iermata, drum care se continuă
spre Pâncota. Din aceste două aliniamente s-au desprins și alte ulițe (străzi) secundare, în lungul
cărora s-au construit case noi pentru adăpostul populației unui sat aflat, la vremea aceea, în creștere
demografică.
2.4.15.4. Activitate economică
2.4.15.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Seleuș se poate evidenţia ponderea foarte
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 90,1 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar ponderea acestora este foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 74,8 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Terenurile pomicole ocupă
suprafețe foarte mici, doar 0,1 % din totalul terenurilor agricole, înregistrându-se totuși un reviriment
al acestei activități. În schimb, ca suport al activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele
cumulează 25 % din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o asimetrie, păşunile fiind cele
predominante.
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Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Seleuș
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totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de
specii forestiere, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un
interes economic deosebit.

90%

Analizând raportul privind dreptul de
proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea

cea mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau
este în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea
statului (terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Seleuș (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a
totală (ha)

statului
ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5499

5414

98,5

85

1,5

Terenuri arabile

4114

4055

98,6

49

1,4

Terenuri pomicole

8

8

100

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1376

1351

98,2

25

1,8

Terenuri cu fâneţe

1

0

0

1

100

Terenuri neagricole

603

147

24,4

456

75,6

Terenuri ocupate de păduri

25

2

8

23

92

Terenuri ocupate de ape

236

115

48,7

212

51,3

Terenuri ocupate de construcţii

199

192

96,5

7

3,5

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

130

14

10,8

116

89,2

Terenuri degradate

13

4

30,8

9

69,2

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
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Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Seleuș, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Cigherului, acesta fiind
principalul curs de apă ce drenează teritoriul comunei Seleuș. În scop similar a fost realizată o rețea
de canalele, care permit drenarea surplusului de apă, respectiv transferul de ape.
Cele mai importante sunt canalele Matca și Morilor, realizate în prima jumătate a secolului al
XIX – lea. Canalul Matca este situat în partea vestică a comunei și este orientat de la sud spre nord.
El pornește de la Păuliș și se varsă în Cigher, permițând transferul de ape din Crișul Alb spre Crișul
Alb și invers, în funcție de necesități. În perimetrul comunei Seleuș se intersectează cu Canalul
Morilor, existând o subtraversare în acel punct.
Mult mai important este Canalul Morilor, atât datorită complexității acestei construcții
hidrotehnice, remarcabilă pentru perioada în care a fost realizată, cât și datorită funcționalității sale
multiple: angrenarea morilor de apă amplasate pe parcursul său, alimentarea cu apă a pescăriilor din
lungul său și colectarea diferitelor pâraie ce drenează teritoriul comunei Seleuș.
În teritoriul comunei Seleuș canalul Morilor are o direcție de scurgere de la est spre vest și
alimentează cu apă lacul antropic, corespondent pescăriei Seleuș, situat în partea de sud – est a
localității omonime. Înainte de a intra în sectorul lacustru, a fost realizată o subtraversare a apei din
canal pe sub râul Cigher, bazată pe principiul vaselor comunicante. Ca atare, nu se produce un
amestec de ape, scurgerea nu presupune existența unor pompe de antrenare a apei și este eliminat
surplusul de ape care ar putea genera o creștere de nivel cu risc de inundație.
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Seleuș (2003)
Floarea
Sfeclă de
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
soarelui
zahăr
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

825

1773

1228

3119

650

1007

5

60

118

1804

0

0

Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
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porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 49,9 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de
zahăr, etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, Seleușul având o recunoaștere și apreciere în acest sens. Aproape că nu există gospodărie
din intravilan unde să nu existe solarii de mari dimensiuni, a căror producție este evident că depășește
necesarul familiei. Cultura legumelor și a leguminoaselor se practică și în extravilan, unde problema
lipsei precipitațiilor a fost soluționată prin realizarea unui sistem tubular de irigații alimentat printr-un
foraj la mică sau medie adâncime.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 68,7 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este relativ bine valorificat. Diferența de suprafață, care este mai mică comparativ cu
comunele limitrofe, a fost lăsată în paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Seleuș (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
646

Gosp.
Pop.
646

Total
1572

Gosp.
Pop.
1572

Total
2600

Gosp.
Pop.
2600

Păsări
Total
18852

Gosp.
Pop.
18852

Ca și activitate specifică Seleușului, încadrată în domeniul creșterii animalelor, amintim
pisciculturaîn ape lacustre dulci, activitate care se practică în lacul antropic situat în sud-estul
localității. Inițial a fost o activitate gestionată de societatea Piscicola, societate care a dispărut între
timp, facând loc sistemului privat.
În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (18852
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (25 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
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2.4.15.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Seleuș, existau 18 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1072-Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor
conservate de patiserie; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie şi din alte materiale vegetale împletite; 2 - 1722-Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi
sanitar, din hârtie sau carton; 1 - 2370-Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 5 - 4120-Lucrări de
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 2 - 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 3 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 1 - 2511-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice; 1 - 2562-Operaţiuni de mecanică generală; 1 - 1511-Tăbăcirea
şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor.
Tot în domeniul sectorului secundar intră și activitățile de prelucrare a produselor agricole în
vederea obținerii materiilor prime necesare alimentației omului (făina din grâu pentru produsele de
panificație, făină de mălai pentru alimentație etc). În acest sens, în vederea asigurării necesarului de
hrană pentru o populație aflată în creștere demografică, a fost construită moara de la Seleuș (la
mijlocul secolului al XIX - lea), situată la sud de localitate, ale cărei sisteme erau angrenate de apa
canalului Morilor. Progresul tehnic înregistrat ulterior a fost neîndurător cu această moară, care și-a
pierdut importanța în fața morilor angrenate electric. Ca atare, a intrat într-un proces de degradare
ireversibil, accentuat după 1990, fiind astfel o ruină.
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 18 agenți economici înregistrați, 8 sunt cu activități în domeniul construcților, activitatea ce
presupune aducerea materiei prime din altă zonă.
2.4.15.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Seleuș, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 44 de agenţi economici pe 13 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o pondere de 31,9 %.
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Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Seleuș este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial nesemnificativ din punct de vedere turistic. Prezența Cigherului și a canalelor
Matca și Morilor, respectiv lacul antropic, permit derularea unor activităţi de recreere de genul
pescuitului.
În aceste condiţii doar obiectivele de factură antropică mai pot genera activităţi turistice. Dar
şi aceste obiective sunt cu un potenţial restrâns,
Fig. 2. Structura serviciilor în Seleuș (2014)
deoarece nu găsim edificii ecumenice vechi, din
piatră sau lemn, nu există situri arheologice sau
monumente istorice remarcabile. Putem amintii
vechiul pod turcesc care a fost construit peste
Cigher, dar valoarea lui turistică este estompată de

comerţ

transport

service auto

leasing auto

bar şi restaurant

cazare turistică

consultanţă

coafură

amenajări peisagistice

asistență veterinară

activ culturale

activ învățământ

intermedieri

starea de degradare în care se găsește și a
reziduurilor

care-l marchează. Ca atare, doar

promovarea tradiţiilor locale şi a obiceiurilor mai
pot atrage interesul turiştilor.

5%
2%

2%

12%

32%

2%
9%
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2% 2%
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2.4.16. Unitatea administrativ teritorială Şepreuş
2.4.16.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Şepreuş, privită în sens strict, sau comuna Şepreuş, privită în
sens larg, este localizată în partea central - nordică a judeţului Arad, în zona de câmpie. Se
învecinează, în partea septentrională, cu comunele Mişca şi Apateu, la vest cu comuna Sintea Mare,
la est cu comuna Cermei, respectiv cu comuna Şicula la sud, limita faţă de această comună fiind dată
de talvegul râului Teuz.
Din punct de vedere fizico geografic, întregul teritoriu al comunei se înscrie în perimetrul
Câmpiei Teuzului, subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest, fiind
cuprinse între 95 şi 101 m, localitatea Şepreuş găsindu-se la o înălţime de 98 – 100 m. Altitudinile
joase înscrie acest sector în categoria câmpiilor joase, câmpii care poartă amprenta a numeroase albii
minore, părăsite în prezent, rezultat al divagării râurilor sau pâraielor ce drenează acest spaţiu.
Acest lucru a determinat demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din
secolul al XIX – lea, materializate în prezent prin numeroase canale de desecare, corectarea
cursurilor de apă prin îndreptarea meandrelor şi îndiguirea Teuzului. Pe lângă acesta, tributare fiindui, perimetrul comunei Şepreuş mai este drenat de pâraiele Sartiş, Binişelu şi Saroş.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană.
2.4.16.2. Analiza demografică
În Şepreuş, conform datelor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică al
României, la finele anului 2013, existau 2625 locuitori (0,58 % din totalul județului). Analizând
datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum şi datele
recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, asemănătoare cu cele
mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite decizii politice,
sau de situaţia socio-economică din această regiune.
2.4.16.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Şepreuş există o singură localitate cu statut rural.
Localitatea Şepreuş este situată în partea centrală a comunei, fiind străbătută de drumul
judeţean DJ 793 (orientat vest - est), care face legătura cu centrul judeţului (ajungând în comuna
Chisindia), drumul pornind din localitatea Sintea Mare. Poziţia geografică a favorizat dezvoltarea
acestei localităţi.
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Şepreuşul este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă
structură a fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri
administrative mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în
contextul militar al perioadelor feudale).
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Şepreuş (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Populaţie stabilă

2013

2602

2600

2624

2649

2647

2655

2657

2666

2661

2640

2627

1294

1285

1310

1308

1317

1317

1324

1335

1338

1327

1328

1308

1315

1314

1341

1330

1338

1333

1331

1323

1313

1299

Născuţi (0/00)

14,2

12,3

12,2

15,9

14,4

10,2

11,3

9,4

10,1

10,6

9,1

Decedaţi (0/00)

20,0

12,7

13,0

19,3

12,8

10,2

15,1

10,5

12,4

15,9

12,2

Spor natural (0/00) -5,8

-0,4

-0,8

-3,4

1,5

0,0

-3,8

-1,1

-2,3

-5,3

-3,0

Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea genereală a principalelor străzi este nord-vest – sud-est. Această textură prezintă mai
multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât
şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer vestice ventilând localitatea (care determină
scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară, respectiv disipează noxele rezultate prin
încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
La sud de pârâul Sartiş, care drenează teritoriul localităţii, se dezvoltă un pseudocartier,
format din 6 străzi dispuse oblic faţă de DJ 793. Apariţia acestui pseudocartier a fost determinată de
constituirea unui sector zootehnic (azi aflat într-un stadiu de degradare) vis – a – vis de spaţiul locuit,
cu precădere de oamenii care munceau aici.
2.4.16.4. Activitate economică
2.4.16.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Şepreuş se poate evidenţia ponderea foarte
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 91,3 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. La mare distanţă sunt urmate de terenurile ocupate de ape, care ocupă 2,4 % din
suprafaţa comunei.
Terenurile arabile, cu cele 77 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă apreciabilă,
datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Terenurile pomicole şi viticole sunt
practic absente, chiar dacă prin livezile oamenilor se găsesc astfel de culturi. În schimb, ca suport al
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activităţiilor de creştere a animalelor,
păşunile şi fâneţele să cumuleze 20,1 %

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Șepreuș

din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o
asimetrie, păşunile fiind cele predominante

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

(1062 ha păşuni comparativ cu 149 ha fâneţe).
Terenurile ocupate de specii forestiere se găsesc

1%

2%

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2% 2%
2%

în extremitatea estică a comunei. Suprafaţa
acestora este de doar 0,8 % din totalul
administrativ, în structura pădurii predominând
salcâmul. Diferenţa de 5,5 % din suprafaţa totală

91%

a comunei corespunde terenurilor ocupate de căi
de comunicaţii şi construcţii, respectiv terenuri
degradate, care nu prezintă un interes economic.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de păduri, terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Şepreuş (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa Proprietate privată Proprietate a statului
totală

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5268

5231

99,3

37

0,7

Terenuri arabile

4057

4049

99,8

8

0,2

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1062

1033

97,3

29

2,7

Terenuri cu fâneţe

149

149

100

0

0

Terenuri neagricole

500

299

59,8

201

40,2

Terenuri ocupate de păduri

45

45

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

137

19

13,9

118

86,1

Terenuri ocupate de construcţii

111

81

73

30

27

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

101

48

47,6

53

52,4

Terenuri degradate

106

106

100

0

0

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
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Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Şepreuş, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Teuzului. Totodată, au fost
realizate mai multe canale de desecare, pentru a prevenii băltirea apei datorită adâncimii mici la care
se găseşte pânza freatică.
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Șepreuș (2003)

Grâu şi secară Porumb boabe
Culturi

Floarea
soarelui

Cartofi

Legume

Sfeclă de
zahăr

Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

900

2375

780

2331

300

510

40

280

182

1572

20

180

Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele sunt cultivate, cu
precădere, porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupând o suprafaţă de 40,1 %
din totalul terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă,
sfecla de zahăr, etc).
Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, la marginea localităţii, precum şi în
intravilan, în grădinile oamenilor, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele
arădene. Cultura cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj
pentru animale. Ca atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe apreciabile (40
ha în 2003). Productivitatea (280 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol
hotărâtor.
Însumând suprafeţele ocupate de aceste culturi agricole rezultă o suprafaţă totală de 2222 ha,
ceea ce corespunde doar pentru 54,7 % din suprafaţa terenurilor arabile. Se constată astfel, că o
suprafaţă apreciabilă nu este cultivată, ceea ce înseamnă că potenţialul agricolal comunei nu este
valorificat.
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Creşterea animalelor (Tab 4) constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor.
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Șepreuș (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
491

Gosp.
Pop.
488

Total
1807

Gosp.
Pop.
1800

Total
4603

Gosp.
Pop.
4603

Păsări
Total
10600

Gosp.
Pop.
10600

Astfel, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (10600
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. De asemenea, se poate constata că exista un efectiv de
1800 de porcine crescute în gospodăriile populaţiei. Raportându-ne la numărul de locuinţe (1049),
revine o medie de 1,7 porcine la fiecare locuinţă. Suprafaţa mare a păşunilor (21,9 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.16.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Şepreuş, existau 12 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia. Structura şi numărul acestor producători era: 1 - Distilarea,
rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 1 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp); 1 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp; 1 - Fabricarea articolelor de ambalaj
din material plastic; 3 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 5 – Activităţi
conexe domeniului construcţiilor şi amenajărilor interioare.

2.4.16.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc. Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Şepreuş,
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sunt diverse, totalizând (conform ONRC Arad)
un număr de 28 de agenţi economici pe 19

Fig. 2. Structura domeniilor de activitate din
sectorul serviciilor (Şepreuş, 2014)

domenii, care pot genera profit. Predominante
sunt activităţile de comerţ, cu o pondere de
comerţ

28,6% (Fig. 2).
Impactul

acestor

activităţi

asupra

mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile
de

prevenire

transport

4%

şi

limitare

a

11%

service auto

29%

bar şi restaurant

11%

telecomunicaţii

degradării

componentelor de mediu fiind prevăzute în
documentelele elaborate de APM Arad.

intermedieri

asistenţă veterinară

7%
7%
4%
3%

asistenţă umană
servicii curăţenie
coafură

7%

11%

3%
3%

consultanţă
învăţământ

Turismul
Potenţialul turistic al comunei Şepreuş
este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale, care etalează un potenţial nesemnificativ din punct de
vedere turistic.
În evidenţă iese clădirea primăriei, datorită arhitecturii specifice şi a amplasării în centrul
comunei. Cu siguranţă că este o clădire veche, probabil un fost conac, care a aparţinut unor oameni
înstăriţi, proprietari de terenuri şi averi. În rândul acestora s-a numărat şi familia Czaran, exponentul
acesteia, Czaran Gyula, având un rol major în dezvoltarea turismului din zona staţiunii Moneasa şi
din Munţii Apuseni. Acesta a deschis numeroase trasee turistice montane, la finele secolului al XIX –
lea, dar a murit prematur în 1906, fiind îngropat la Moneasa.
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2.4.17. Unitatea administrativ teritorială Șicula
2.4.17.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Șicula, privită în sens strict, sau comuna Șicula, privită în
sens larg, este localizată în partea central nordică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comunele Șepreuș şi Cermei, limita fiind dată de talvegul Teuzului. Spre est Șicula
se învecinează cu unitatea administrativ teritorială a orașului Ineu, pentru ca înspre sud să vină în
contact cu comuna Seleuș. În fine, spre sud – vest și vest se învecinează cu comunele Zărand și
Sintea Mare.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriu al comunei se înscrie atât în perimetrul
Câmpiei Crișului Alb, care se întinde în partea centrală și sudică a comunei, cât și în Câmpia
Teuzului, ambele fiind subdiviziuni a Câmpiei Crişurilor. Altitudinea scade uşor de la est spre vest,
oscilând între valorile 95 și 105. Altitudinile joase înscrie acest sector în categoria câmpiilor joase,
câmpii care poartă amprenta a numeroase albii minore, părăsite în prezent, rezultat al divagării
râurilor sau pâraielor ce drenează acest spaţiu.
Acest lucru a determinat demararea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare susţinute, încă din
secolul al XIX – lea, materializate în prezent prin îndiguirea apelor de suprafaţă (Crișul Alb și
Teuzul, acesta din urmă fiind tributar Crişului Negru). Deasemenea, au fost realizate mai multe
canale de desecare care să preia surplusul de apă generat de precipitațiile căzute, apa putând băltii la
suprafață deoarece adâncimea la care este apa freatică este mică. Mult mai recent a fost realizată și o
acumulare temporară, la sud de Crișul Alb, care să preia din apele acestui râu la nivele mai mari.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,4 oC şi cu o valoare medie de 619
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Chişineu Criş). Aceste
condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor de silvostepă, dar calitatea bună a solurilor pentru
agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană. Pădurea ocupă o
suprafață mică, la nivelul comunei fiind trupul de pădure Răticaș, localizat în centru.
2.4.17.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Șicula, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 4379 locuitori (0,97 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
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Tab. 1. Indicatori dem ografici în UAT Șicula (la 1 ianuarie 2013)
An
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Populaţie stabilă

2011

2012

2013

4625

4621

4609

4562

4499

4517

4495

4482

4431

4416

4407

2378

2367

2365

2335

2294

2312

2297

2284

2267

2249

2230

2247

2254

2244

2227

2205

2205

2198

2198

2164

2167

2177

Născuţi (0/00)

8.9

6.9

10.2

5.7

10.7

10.2

7.8

8.3

6.8

10.2

8.2

Decedaţi (0/00)

16.0

18.0

22.3

19.5

14.7

19.5

18.0

23.7

14.7

19.9

16.1

-11.0 -12.2 -13.8

-4.0

-9.3

-10.2 -15.4

-7.9

-9.7

-7.9

Populaţie
feminină
Populaţie
masculină

Spor natural (0/00) -7.1
2.4.17.3. Aşezări

În unitatea teritorial administrativă Șicula sunt trei localităţi rurale, Chereluș, Gurba şi Șicula,
ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Șicula este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1332, mai târziu decât satul Gurba. În trecut, în funcţie de contextul istoric, a mai
purtat următoarele denumiri: Sykula, Sykola. În această localitate,în 2013, existau 2305 persoane,
adică 52,3 % din totalul comunei. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Șicula este şi
cel mai important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean. Principalele instituţii ale
comunei se găsesc în centrul localităţii, dar nu pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central-sudică a comunei, fiind limitată spre sud de râul
Crișul Alb. Șicula este străbătută de drumul național DN 79 A (Vârfurile – Vărșand), de la est spre
vest. De asemenea, Șicula este străbătută și de drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria – Cermei –
Berechiu - Batăr), drum de importanţă regională, el trecând în judeţul Bihor. Poziţia geografică a
favorizat dezvoltarea acestei localităţi.
Șicula este o localitate cu o structură adunată, specifică zonelor de câmpie. Acestă structură a
fost constituită atât din considerente economice (economie de teren agricol, costuri administrative
mai mici), cât şi din considerente strategice (era mai uşor de apărat în trecut în contextul militar al
perioadelor feudale).
Textura localităţii este rectangulară, cu străzi dispuse paralel şi perpendiculare între ele.
Orientarea generală a principalei străzi este est – vest, faţă de care străzile secundare sunt
perpendiculare. Această textură prezintă mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi
mobilitatea locuitorilor în perimetrul construit, cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer
vestice ventilând localitatea (care determină scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară,
respectiv disipează noxele rezultate prin încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
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A doua localitate din unitatea administrativ teritorială Șicula este Gurba. Satul, menționat
documentar în 1213, având și denumirea de Garba, este localizat în partea central estică a comunei şi
este traversat de drumul judeţean DJ 709, care face trecerea spre comuna Cermei şi judeţul Bihor.
Din totalul populaţiei comunei, satului Gurba îi revine circa 26,5 %, adică circa 1168 persoane.
Satul prezintă o structură şi textură asemnătoare cu cea a Șiculei, fiind orientat sud-vest –
nord-est. Față de centrul localității, se poate observa un grup de case construite în partea de est, sub
forma unui apendice. În centrul localităţii sunt principalele instituţii ale satului (biserica şi şcoala).
Prin sudul localității curge pârâul Iacoberi.
Cea de a treia localitate din comuna Șicula este Cherelușul, situată în partea central - vestică a
comunei. Satul a fost menționat documentar în 1334 și deține 21,2 % din populația comunei (934
persoane în 2013). Cherelușul este satul care a pierdut cei mai mulți locuitori din comună, având
peste 2000 de locuitori în anii ’50.
Satul prezintă o structură adunată şi o textură rectangulară, orientarea generală fiind de la sudsud-vest – nord-nord-est. Cherelușul este străbătut de drumul național DN 79 A prin partea sudică
zonă a satului unde este și biserica, alături de școală, căminul cultural și terenul de sport.
2.4.17.4. Activitate economică
2.4.17.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig.

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Șicula

1) al comunei Șicula se poate evidenţia
ponderea foarte mare a terenurilor agricole,

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

cărora le revine 89,7 % din suprafaţa totală,
consecinţă firească a condiţiilor naturale.

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

2%
2%

1%
2%3%

Diferenţa revine terenurilor neagricole, dar
ponderea acestora este foarte mică.
Terenurile arabile, cu cele 81,4 % din
totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă
apreciabilă, datorită condiţiilor morfogenetice
şi

pedoclimatice

favorabile.

90%

Terenurile

pomicole şi viticole sunt practic absente, chiar
dacă prin livezile oamenilor se găsesc astfel de culturi. În schimb, ca suport al activităţiilor de
creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 16,6 % din suprafaţa comunei, existând şi în
acest caz o asimetrie, păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de construcții ocupă cea mai mare pondere din totalul terenurilor
neagricole (34 %), ele corespunzând vetrelor satelor. Diferenţa de 6,9 % din suprafaţa totală a
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comunei corespunde terenurilor ocupate de specii forestiere, căi de comunicaţii şi ape, respectiv
terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Șicula (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

11764

8488

72,2

3276

27,8

Terenuri arabile

9575

6353

66,3

3222

33,7

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

2119

2065

97,5

54

2,5

Terenuri cu fâneţe

70

70

100

0

0

Terenuri neagricole

1354

673

49,7

681

50,3

Terenuri ocupate de păduri

191

0

0

191

100

Terenuri ocupate de ape

311

6

1,9

305

98,1

Terenuri ocupate de construcţii

460

446

97

14

3

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

171

0

0

171

100

Terenuri degradate

221

221

100

0

0

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Șicula, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate eliminarea excedentului de apă, specific câmpiilor joase,
unde râurile au un caracter divagant. Astfel, la o uşoară creştere de nivel, râurile puteau să iasă din
matcă determinând inundaţii locale, situaţie corectată prin îndiguirea Crișului Alb și a Teuzului,
acestea fiind principalele cursuri de apă ce drenează teritoriul comunei Șicula.
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Tot în vederea prevenirii inundațiilor, care se pot manifesta la creșterile de nivel, determinate
de ploile abundente și/sau topirea zăpezilor, la sud de localitatea Șicula a fost realizată infrastructura
unei acumulări nepermanente, prin ridicarea unor diguri. Excesul de apă este eliminat şi prin
construirea canalelor de desecare, canale care împânzesc teritoriul comunei Șicula.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 33,6 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). În mod secundar apar şi alte culturi (floarea soarelui, rapiţă, sfecla de
zahăr, etc).

Culturi

Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Șicula (2003)
Floarea
Sfeclă de
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
soarelui
zahăr
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

1200

2640

2013

7020

190

361

130

975

99

209

18

252

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, dar și în extravilan, fiind utilizate în alimentaţia proprie sau pentru vânzare pe pieţele
arădene. Cultura cartofului ocupă un loc aparte datorită utilizării sale în alimentaţia omului şi furaj
pentru animale. Ca atare, cultura cartofului este extinsă şi în extravilan, pe suprafeţe mari (130 ha în
2003). Productivitatea (975 tone) este influenţată de mai mulţi factori, cei climatici având un rol
hotărâtor.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 38,1 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este slab valorificat. Diferența de suprafață, care este semnificativă, a fost lăsată în paragină,
sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Șicula (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
926

Gosp.
Pop.
926

Total
1894

Gosp.
Pop.
1894

Total
6400

Gosp.
Pop.
6400

Păsări
Total
90790

Gosp.
Pop.
90790
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Cu toate acestea, la nivelul comunei Șicula există şi funcţionează o fermă de creştere a
porcinelor, care aparţin societăţii „Smithfield Ferme”. Această unitate zootehnică este încadrată în
rândul agenţilor economici care generează un impact asupra mediului înconjurător. Numărul
porcinelor înregistrat în Șicula, 1894 la nivelul anului 2003, este mai mic decât cel existent în
prezent, societatea menţionată neafişând public efectivele deţinute.
În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (90790
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (18,6 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.17.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Șicula, existau 32 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 1 - 1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 2 - 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie; 2 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 2 - 1621-Fabricarea de
furnire şi a panourilor de lemn; 2 - 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru
construcţii; 1 - 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 2 - 2352-Fabricarea
varului şi ipsosului; 1 - 2732-Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice; 1 - 3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 7 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale
şi nerezidenţiale; 1 - 4211-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 2 - 4312-Lucrări de
pregătire a terenului; 1 - 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 1 - 3240-Fabricarea jocurilor şi jucăriilor;
1 - 1085-Fabricarea de mâncăruri preparate
Se poate observa o paletă destul de largă a activităților din acest sector, cu diferite domenii de
activitate, care necesită investiții mai mari pentru pornirea și funcționarea afacerilor, dar, în același
timp, conferă și o mai mare stabilitate pentru personalul angajat sau pentru forța de muncă potențială.
Din cei 32 agenți economici înregistrați, 8 sunt cu activități în domeniul prelucrării lemnului,
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activitatea ce presupune aducerea materiei prime din altă zonă, neexistând vegetație forestieră la
nivelul comunei care să o asigure.

2.4.17.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile,
prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte
largă, de la service auto şi computere la comerţ, de
la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la

Fig. 2. Structura serviciilor în Șicula (2014)
comerţ
service auto
bar şi restaurant
amenajări interioare
consultanţă
amenajări peisagistice
asistență veterinară
activ învățământ
activ financiare
imobiliare

1%1%

nivelul comunei Șicula, sunt diverse, totalizând
4%

(conform ONRC Arad) un număr de 69 de agenţi
economici pe 22 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ, cu o
pondere de 37,7 %.
Impactul acestor activităţi asupra mediului

transport
reciclare
activ secretariat
asist med umană
coafură
asigurări, publicitate
activ culturale
intermedieri
activ curățenie
creare soft

9%

3%
39%

2% 3%
3%
3% 1%
1%

diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire şi

4% 3%

4% 4%

4% 1% 3% 3%

limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Șicula este relativ limitat, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial nesemnificativ din punct de vedere turistic. Prezența Crișului Alb și a Teuzului,
permit derularea unor activităţi de recreere de genul pescuitului.
În aceste condiţii doar obiectivele de factură antropică mai pot genera activităţi turistice. Dar
şi aceste obiective sunt cu un potenţial restrâns, deoarece nu găsim edificii ecumenice vechi, din
piatră sau lemn, nu există situri arheologice sau monumente istorice remarcabile. Doar promovarea
tradiţiilor locale şi a obiceiurilor mai pot atrage interesul turiştilor. Cunoscută, în acest sens, este
formația de dansuri populare din Șicula, care promoveză portul popular, specific acestei localități.
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2.4.18. Unitatea administrativ teritorială Șilindia
2.4.18.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Șilindia, privită în sens strict, sau comuna Șilindia, privită în
sens larg, este localizată în partea centrală a judeţului Arad. Se învecinează, în partea septentrională,
cu comuna Bocsig și cu unitatea administrativ teritorială Ineu înspre nord vest. Spre vest se găsește
comuna Târnova, pentru ca înspre sud să se învecineze cu comuna Tauț. Spre est comuna Șilindia se
învecinează cu comuna Buteni, pentru ca înspre nord – est cu comuna Bârsa. Configurația comunei
este compactă, cu aspect circular, ceea ce permite o gestionare mai lesnicioasă a teritoriului
administrativ.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se înscrie în sectorul colinar al
Piemontului Zarandului, prezent cu două subdiviziuni: Dealurile Cuiedului Depresiunea Cigherului.
Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne, gresii, argile și nisipuri), de vârstă
panonian – ponțiene. Pe alocuri sunt mase intruzive de andezite, care se impun în peisaj prin
masivitate. Altitudinile etalate de aceste dealuri oscilează între 150 – 200 m, cea mai mare valoare
fiind de 253 m în vârful Pusta Câmpu Mare. Cu toate că sunt altitudini mici, sectorul colinar este
puternic fragmentat de pârâuri, ceea ce imprimă reliefului o energie mare, exprimată prin văi adânci
mărginite de versanți convexi și culmi interfluviale rotunjite.
Depresiunea Cigherului se dezvoltă în parea de sud – vest a comunei și a luat naștere prin
adâncirea râului omonim în depozitele sedimentare ale piemontului. Altitudinile mici (120 m pe
Cigher la ieșirea din perimetrul comunei) și suprafețele orizontale au fost favorabile ridicării
așezărilor, toate localitățile comunei (cu excepția satului Iercoșeni) fiind construite la marginea
depresiunii, în zona de contact cu sectorul colinar.
Rețeaua hidrografică a comunei Șilindia este tributară în totalitate Crișului Alb, direct sau
indirect. Cel mai important afluent este Cigherul, care drenează sud – vestul comunei, și care
colectează pârâurile Luguzău, Ferezu și Poloc. În partea de nord a comunei întâlnim mai multe
pârâuri, care se varsă direct în Crișul Alb (Corlișata, Cârnu, Iercoșeni etc), unele dintre ele fiind seci
pe timp de vară.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Creșterea
altitudinii determină o scădere ușoară a temperaturilor medii anuale ale aerului, precum și creșterea
valorilor medii ale precipitațiilor. Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere,
dar calitatea bună a solurilor pentru agricultură și nevoia de lemn a determinat restrângerea
suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în zona colinară și depresionară.
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2.4.18.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Șilindia, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 844 locuitori (0,2 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
Tab. 1. Indic atori demografici în UAT Șilindia (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

An

Populaţie stabilă
Populaţie
feminină
Populaţie
masculină
Născuţi (0/00)
Decedaţi (0/00)
0

Spor natural ( /00)

2013

861

880

873

867

880

872

888

868

868

872

860

470

473

470

468

467

461

472

462

465

462

450

391

407

403

399

413

411

416

406

403

410

410

9.3

5.7

3.4

4.6

12.5

11.5

7.9

9.2

8.1

10.3

10.5

27.9

17.0

37.8

34.6

28.4

25.2

18.0

26.5

18.4

24.1

23.3

-18.6 -11.4 -34.4 -30.0 -15.9 -13.8 -10.1 -17.3 -10.4 -13.8 -12.8

2.4.18.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Buteni sunt 4 localităţi rurale, Cuied, Berindia, Păulian și
Buteni, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Șilindia este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative şi a fost atestată
documentar în 1332, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Selend, Nagysolend și Kissolend.
În această localitate, în 2013, existau 414 persoane, adică 49,1 % din totalul comunei. Pe
lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Șilindia este şi cel mai important centru economic
şi cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică și asupra comunelor
limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe strada principală.
Localitatea este situată în partea central – sud-vestică a comunei și s-a dezvoltat la contactul
dintre Depresiunea Cigherului cu sectorul colinar. Șilindia este traversat, de la vest spre est, de
drumul județean DJ 792 C (Buteni – Târnova – Pâncota – Sântana – Curtici – frontiera cu Ungaria) și
punct de plcare al drumului comunal DC 27 (Șilindia – Satu Mic - Mocrea).
Șilindia, datorită poziției geografice, etalează o structură liniară, cu o orientare vest – est. În
partea apuseană a localității, față de drumul principal se mai dezvoltă două străzi secundare, dispuse
paralel.
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Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Șilindia este Satu Mic, localitate atestată
documentar în 1866, care a mai purtat și denumirile Dezsohaza. Față de Șilindia, satul este localizat
în partea vestică la marginea loicalității, fiind traversat de drumul comunal DC 27 (Șilindia – Satu
Mic - Mocrea). Față de acest drum satul se dezvoltă cu precădere pe partea sudică, dar se pot observa
încă două drumuri secundare.
Din totalul populaţiei comunei, satului Satu Mic îi revine circa 23,5 %, adică circa 198
locuitori. Fiind situat la contactul depresiunii cu dealurile și Satu Mic etalează o structură liniară.
Satul Luguzău este situat pe interfluviul dintre Cigher și pârâul Luguzău, în partea central sudică a comunei. Satul este atestat documentar în 1561 și prezintă o structură relativ adunată, vatra
satului dezvoltându-se la sud de drumul județean DJ 792 C.
La nord de acest drum, pe Valea Luguzăului, se mai găsesc câteva case înșiruite, cu aspect
liniar. În Luguzău trăiesc circa 114 locuitori, ceea ce corespunde la circa 13,5 % din totalul
populației. În timp a mai purtat denumirea de Lugozo.
Camna este cel de al patrulea sat al comunei Șilindia și are doar 67 de locuitori, adică 7,9 %
din totalul comunei. Satul este situat pe drumul DC 63, drum care leagă localitățile Tauț de Luguzău.
Camna este un sat cu structură liniară datorită poziției sale geografice, la baza dealurilor. Din
strada principală se desprind două străzi secundare, care urcă pe văi. Satul este menționat documentar
în 1605 și a mai purtat denumirea de Sikavna.
Cel mai mic sat din comună este Iercoșeni, lui revenindu-i 6 % din totalul populației (adică 51
locuitori). Față de centrul comuneieste situat cel mai departe, în sectorul colinar, pe valea cu același
nume.
În Iercoșeni se ajunge pe drumul comunal DC 28, care se desprinde spre nord din DJ 792.
Satul prezintă o structură răsfirată, casele fiind situate fie pe valea principală, fie pe culmile
secundare ce urcă din talvegul văii. Cu toate că nu se află la o distanță mare de drumul județean,
Iercoșeniul este relativ izolat, acesta fiind încă un motiv al exodului de populație existent.
2.4.18.4. Activitate economică
2.4.18.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Șilindia se poate evidenţia ponderea relativ
mare a terenurilor agricole, cărora le revine 73,7 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a
condiţiilor naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, care au o pondere mai mică în perimetrul
comunei.
Terenurile arabile, cu cele 55,6 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă relativ
mică, datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice mai puțin favorabile. Ca suport al
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activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 28,9 % din suprafaţa comunei,
existând şi în acest caz o asimetrie
evidentă,

păşunile

fiind

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Șilindia

cele

Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

predominante.
Terenurile ocupate de păduri și
vegetație forestieră ocupă cea mai mare

2% 1%
-1% 2%

pondere din totalul terenurilor neagricole
(80,1

%),

ele

extinzându-se

în

zona
21%

altitudinilor mari. Diferenţa de 5,2 % din
suprafaţa totală a

comunei

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

corespunde

terenurilor ocupate de ape, construcții și căi

74%

de comunicaţii, respectiv terenuri degradate,
care nu prezintă un interes economic
deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Șilindia (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată
Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5103

3590

70,4

1513

29,6

Terenuri arabile

2835

2687

94,8

148

5,2

Terenuri pomicole

105

105

100

0

0

Terenuri viticole

160

35

21,9

125

78,1

Terenuri cu păşuni

1773

566

31,9

1207

68,1

Terenuri cu fâneţe

230

197

85,7

33

14,3

Terenuri neagricole

1819

1104

60,7

715

39,3

Terenuri ocupate de păduri

1457

914

62,7

543

37,3

Terenuri ocupate de ape

34

11

32,4

23

67,6

Terenuri ocupate de construcţii

134

96

71,6

38

28,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

124

19

15,3

105

84,7

Terenuri degradate

70

64

91,4

6

8,6
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În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.

Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Șilindia, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
Pe de altă parte, prevenirea inundațiilor a constituit o preocupare importantă, Cigherul fiind
predispus la astfel de hazarde cu impact negativ. În consecință, Cigherul a fost îndiguit pe teritoriul
comunei Șilindia
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 21,6 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Șilindia (2003)
Grâu şi secară Porumb boabe
Legume
Cartofi
Struguri
Fructe
Culturi Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

210

378

400

1440

216

910

120

960

160

994

105

1030

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
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Se poate observa că cele 4 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 33,4 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Condițiile naturale din comuna Șilindia sunt optime pentru culturile permanente practicate cu
precădere în spațiul colinar. Una din probleme cu care se confruntă această cultură agricolă este
vârsta, sens în care, după o perioadă de rod, producția scade necesitând costuri mari. După replantare
urmează câțiva ani fără recoltă, vița de vie sau pomii fructiferi fiind foarte tineri. Ca atare, la nivelul
comunei Șilindia, vârsta viței de vie și proprietatea publică a a unor suprafețe viticole face ca parte
din această cultură să fie abandonată, cu consecințele de rigoare.
O situație diferită se înregistrează, în schimb, pentru suprafețe mari cu pomi fructiferi, unde a
fost plantați alți pomi în vederea înlocuirii celor bătrâni. Interesul este diferit șidatorită faptului că
întreaga suprafață pomicolă din comuna Șilindia a fost privatizată.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Șilindia (2003
Bovine
Animale

2003

Total
321

Porcine

Gosp.
Pop.
320

Total
2600

Gosp.
Pop.
2600

Păsări

Ovine
Total
3400

Gosp.
Pop.
3400

Total
15000

Gosp.
Pop.
15000

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (15000
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (39,2 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.18.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
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În 2014, în unitatea administrativ teritorială Șilindia, existau 9 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 2 - 1623-Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 1 - 3250-Fabricarea de dispozitive,
aparate şi instrumente medicale şi stomatologice; 2 - 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale; 1 - 4211-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 1 - 2352Fabricarea varului şi ipsosului
Se poate observa o paletă destul de restrânsă a activităților din acest sector, cu domenii de
activitate limitate la prelucrarea lemnului în special, activități urmate de cele din construcții. Ținând
cont de potențialul agricol al comunei, ar fi utilă existența unui agent economic care să valorifice
diferite produse agricole în vederea prelucrării.

2.4.18.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate
activităţile, prin care una sau mai multe

Fig. 2. Structura serviciilor în Șilindia (2014)

persoane prestează servicii altor persoane. Paleta
activităţilor este foarte largă, de la service auto şi

comerţ

consultanță

finante banci asist vet

intermedieri

bar si rest

turism

alte activ

computere la comerţ, de la învăţământ la cultură
etc.

15%

Domeniile de activitate din acest sector, la

30%

nivelul comunei Șilindia, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 20 de agenţi

20%

economici pe 7 domenii (Fig. 2), care pot 30 %,
10%

urmate de activitățile de turism și recreere (20 %).
Impactul acestor activităţi asupra mediului

10%
5% 5%

5%

diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu
fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Șilindia este relativ atractiv, datorită condiţiilor naturale care
etalează un potenţial limitat din punct de vedere turistic. În spațiul colinar, care etalează peisaje
frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Cigherului și a afluenților lui permit derularea unor activităţi de recreere de
genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o monitorizare
riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
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Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Șilindia, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această categorie intră biserica de lemn din localitatea
Iercoșeni, un frumos edificiu ecumenic care confirmă trăinicia credinței și rolul ei în viața oamenilor.
Biserica a fost construită în 1752 și a fost cumpărată de iercoșeni din Chisindia în 1786.
Planul bisericii este unic în Protopopiatul Ineu fiind o navă dreptunghiulară care se continuă la altar
cu un spațiu terminat în vârf ascuțit, fără decroș. Așadar, absida are un plan pentagonal, cu patru
laturi exterioare. Față de alte biserici de lemn, aceasta are pereții din ”lozdoabe” din lemn de gorun
prinse în ”șoși” verticali dubli. Bolta semicilindrică a naosului nu se opreșete numai la aceast
ăîncăpere, ci se prelungește și în altar pe o mică porțiune. Hramul bisericii este ”Adormirea Maicii
Domnului”.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.19. Unitatea administrativ teritorială Tauț
2.4.19.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Tauț, privită în sens strict, sau comuna Tauț, privită în sens
larg, este localizată în partea central - estică a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu comunele Șilindia și Buteni, pentru ca înspre vest să se găsească comuna Târnova.
Spre sud - vest Tauțul are hotar comun cu unitatea administrativ teritorială Conop, iar spre sud – est
cu unitatea administrativ teritorială Bârzava (ambele coborând în bazinul Crișul Albului). În fine,
spre est comuna Tauț se învecinează cu comuna Chisindia. Configurația comunei este relativ
compactă, de formă pentagonală, configurație care permite gestionarea mai ușoară a teritoriului
administrativ.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în cea mai mare parte, se înscrie în
spațiul Munților Zarand, pentru ca jumătatea nordică să se suprapună pe un sector colinar și
depresionar. Munții Zarandului sunt alcătuiți din roci cristaline, de vârstă silurian – carbonifere,
corespondente pânzei de Highiș - Poiana. Duritatea rocilor a imprimat un aspect masiv al acestei
regiuni, cu văi adânci, mărginite de versanți abrupți de formă convexă. Cele mai mari altitudini ale
comunei sunt înregistrate la sud de vârful Highiș, fiind vorba de 756 m (într-un vîrf secundar din
culmea principală a munților). Altitudini de peste 700 m sunt și în vârful Ivanița (707), dar spre est de
acesta altitudinea scade, coborând frecvent la 350 – 400 m. Cea mai mică altitudine din creasta
Munților Zarand este în șaua Văranului (320 m), aflată la obârșia Văranului (afluent indirect al Crișul
Albului) și a unui afluent al Chilodiei. Acest sector coborât este cunoscut în literatura de specialitate
drept șaua Nadăș - Debelagora, ea despărțind cele două masive ale Munților Zarand: masivul Highiș
de masivul Drocea. Culmile ce se desprind spre nord coboară în altitudine, etalând valori de 350 –
300 m, pentru ca în zona localitățiilor Minișel – Nadăș să se înregistreze o scădere sub 300 m, care
marchează trecerea spre spațiul colinar.
Dealurile din perimetrul comunei Tauț sunt înscrise în două subdiviziuni ale Piemontului
Nadășului: Dealurile Tauțului, situate la vest de râul Cigher și Dealurile Cuiedului, care se găsesc la
est de râul menționat. Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne, gresii, argile
și nisipuri), de vârstă panonian – ponțiene. Pe suprafețe relativ mari sunt mase intruzive de andezite,
care se impun în peisaj prin masivitate și altitudine, dar sunt și dealuri constituite din roci
sedimentare de vârstă triasică (la sud de localitatea Tauț). Altitudinea etalată de aceste dealuri variază
între 200 și 300 m.
Depresiunea Cigherului este situată în partea nord – vestică a comunei, la ieșirea Cigherului
din spațiul colinar, în aval de localitatea Tauț. În acest sector sunt înregistrate și cele mai mici
altitudini din această comună, fiind vorba de 135 m pe talvegul Cigherului. Astfel, ecartul altimetric
al comunei este de 621 m. În alcătuirea petrografică a depresiunii predomină rocile sedimentare de
vârstă cuaternară.
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Rețeaua hidrografică a comunei Tauț este tributară în totalitate Crișului Alb, prin afluentul
său Cigher. Acesta, prin intermediul afluenților săi (Chilodia, Pustaciu, Nadășul, Minișel, Miniș etc),
ocupă un bazin hidrografic mare. Datorită suprafeței de recepție apreciabile, pe fondul precipitațiilor
abundente sau îndelungate, cumulate sau nu cu topirea zăpezilor din spațiul montan, Cigherul
produce frecvent inundații. Această problemă a fost soluționată prin construirea barajului de la Tauț,
în spatele căruia există o acumulare permanentă, fiind astfel regularizat cursul râului.
Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,0 oC şi cu o valoare medie de 698,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 6 ani (la staţia meteorologică Gurahonț). Valori
asemănătoare sunt înregistrate și la stația meteorologică Șiria (11,3 oC, 778,1 mm/an) în intervalul
2008 – 2012, ele conturând condițiile climatice întâlnite la nivelul unității administrativ teritoriale
Tauț.
Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere, predominante fiind speciile
nemorale. Pe suprafețe mici din zona montană, dar mult mai mari în spațiul colinar, locul pădurii a
fost ocupat de fânețe și pășuni, pentru ca, în spațiul depresionar, datorită calității bune a solurilor
pentru agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în favoarea
terenurilor agricole.
2.4.19.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Tauț, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 1777 locuitori (0,4 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Tauț (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

2154 2103 2069 2001 1975 1967 1966 1931 1925 1883 1847

Populaţie feminină

1128 1096 1070 1030 1026 1023 1014

997

999

960

935

Populaţie masculină 1026 1007

999

971

949

944

952

934

926

923

912

Născuţi (0/00)

5.6

2.9

2.9

5.0

4.6

3.6

6.6

6.7

4.2

3.2

4.9

Decedaţi (0/00)

25.5

25.2

32.4

28.5

24.3

24.4

24.9

23.3

25.5

27.6

23.8

Spor na-tural (0/00)

-20.0 -22.3 -29.5 -23.5 -19.7 -20.8 -18.3 -16.6 -21.3 -24.4 -18.9
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2.4.19.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Tauț sunt 4 localităţi rurale, Nadăș, Minișel, Minișul de
Sus și Tauț, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Tauț este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1187, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Feltoth, Thout și Taucz.
În această localitate, în 2013, existau 713 persoane, adică 40,1 % din totalul comunei, nefiind
localitatea cea mai populată.. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Tauț este şi cel mai
important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică
și asupra comunelor limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe
strada principală.
Localitatea este situată în partea nord - vestică a comunei, la ieșirea Cigherului din sectorul
colinar. Tauțul este mărginit de două dealuri (Jârnova, 281 m și Rujii, 204 m), care gâtuie valea
Cigherului, această morfologie influențând și structura localității: liniară, în lungul râului (situat la est
față de așezare), cu un drum principal, dublat de încă un drum paralel, secundar. La ieșirea din spațiul
colinar se dezvoltă o stradă secundară, perpendiculară pe drumul principal, în lungul căreia sunt mai
multe case. Acestea trec și pe malul drept al Cigherului, unde sunt răsfirate.
Localitatea Tauț este traversată de drumul județean DJ 708 A (Bârzava – Tauț - Dud Târnova), drum transmontan, el venind din bazinul Crișul Albului. De asemenea, din localitatea Tauț
se mai desprind două drumuri comunale: DC 63 (Tauț - Camna - Luguzău) și DC 64 (Tauț - Șilindia).
Al doilea sat din unitatea administrativ teritorială Tauț este Nadășul, dar care înregistrează un
număr mai mare de locuitori decât reședința comunei (794 persoane, adică 44,7 % din populația
comunei).
Nadășul a fost atestat documentar însă mai târziu decât Tauțul, în 1437, aspect care, pe lângă
poziția geografică în interiorul spațiului colinar (care îngreunează accesul spre alte spații alte
teritoriului administrativ) a determinat ca acest sat să nu fie reședință de comună.
Satul prezintă o structură liniară, casele fiind înghesuite în lungul văii cu același nume. Valea
este mărginită de versanți abrupți, iar culmile interfluviale ce domină satul au peste 200 m altitudine.
Această configurație a văii este favorabilă fenomenului de inversiune termică, care poate genera
temperaturi mici în timpul iernii. Tot morfologia văii este cea care dictează și textura satului, fiind
una compactă, unde gospodăriile au grădini foarte mici. Satul este traversat de drumul comunal DC
61 A (DJ 708 A – Nadăș - Conop - Chelmac), drum transmontan.
Satul Minișel este situat pe malul drept al Cigherului și urcă pe firul văii Minișel până la peste
200 m altitudine. Datorită văii, dominată de versanți abrupți, satul etalează o structură liniară cu case
înghesuite pe un spațiu mic, ceea ce face ca gospodăriile să nu aibă curți mari. Accesul în sat se face
prin drumul comunal DC 61 (DJ 708 A – Minișel).
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Minișul a fost atestat documentar în 1560 și a mai purtat denumirile de Minişul de Jos,
Alsomenes și Kresztamenes. În 2013 satul număra 163 locuitori, ceea ce înseamnă 9,2 % din totalul
populației comunei.
Satul Minișul de Sus este situat pe malul drept al Cigherului și urcă pe firul văii Miniș până la
peste 225 m altitudine. Datorită văii, dominată de versanți abrupți, satul etalează o structură liniară cu
case înghesuite pe un spațiu mic, ceea ce face ca gospodăriile să nu aibă curți mari. Accesul în sat se
face prin drumul comunal DC 62 (DJ 708 A – Minișul de Sus), care înconjoară lacul Tauț pe la nord.
Minișul a fost atestat documentar în 1561 și a mai purtat denumirile de Felmenes și
Felsomenes. În 2013 satul număra 107 locuitori, ceea ce înseamnă 6 % din totalul populației
comunei.
2.4.19.4. Activitate economică
2.4.19.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al
comunei Tauț se poate evidenţia ponderea
medie a terenurilor agricole, cărora le revine

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei
Tauț
Ter. Agricol
Ape
Căi de comunicaţii

47,1,3 % din suprafaţa totală, consecinţă firească

Ter. Silvic
Construcţii
Ter. Degradate

1%
2% 0%
1%

a condiţiilor naturale. Diferenţa revine terenurilor
neagricole, care au o pondere mai mare în
perimetrul comunei.

47%

Terenurile arabile, cu cele 36,5 % din
totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă

49%

relativ mică, datorită condiţiilor morfogenetice şi
pedoclimatice mai puțin favorabile. Ca suport al
activităţiilor de creştere a animalelor, păşunile şi
fâneţele cumulează 28,9 % din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o asimetrie evidentă,
păşunile fiind cele predominante.
Terenurile ocupate de păduri și vegetație forestieră ocupă cea mai mare pondere din totalul
terenurilor neagricole (93,3 %), ele extinzându-se în zona altitudinilor mari. Diferenţa de 2,5 % din
suprafaţa totală a comunei corespunde terenurilor ocupate de ape, construcții și căi de comunicaţii,
respectiv terenuri degradate, care nu prezintă un interes economic deosebit.
Analizând raportul privind dreptul de proprietate, se poate observa (Tab. 2) că ponderea cea
mai mare revine proprietăţii private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este
în curs de finalizare. Sunt şi situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului
(terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
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Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Tauț (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

9715

6123

63

3592

37

Terenuri arabile

3545

3514

99,1

31

0,9

Terenuri pomicole

211

209

99,1

2

0,9

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

4955

1403

28,3

3552

71,7

Terenuri cu fâneţe

1004

997

99,3

7

0,7

Terenuri neagricole

10891

8579

78,8

2312

21,2

Terenuri ocupate de păduri

10163

8415

82,8

1748

17,2

Terenuri ocupate de ape

389

14

3,6

375

96,4

Terenuri ocupate de construcţii

210

104

49,6

106

50,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

87

46

52,9

41

47,1

Terenuri degradate

42

0

0

42

100

Terenuri viticole

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Tauț, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
Una din cele mai importante intervenții ale omului în peisajul comunei Tauț este ridicarea
barajului de pe Cigher, situat la circa 1 km amonte de sat. El a fost realizat în vederea regularizării
cursului Cigherului, râu care a creat numeroase inundații în timpul creșterilor de nivel. Aceste
creșteri sunt determinate de cantitatea mare de apă rezultată din precipitațiile căzute la nivelul
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bazinului hidrografic al Cigherului, cumulate sau nu cu topirile de zăpezi din timpul primăverii.
Lacul este supus procesului de colmatare, sens în care sistemul de deversare este întreținut periodic.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 55,5 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Tauț (2003)
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Legume
Cartofi
Fructe
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

285

570

670

1995

283

1016

150

1350

10

10

211

3056

Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 5 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 39,4 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Condițiile naturale din comuna Tauț sunt optime pentru pomicultură, cultură permanentă
practicată cu precădere în spațiul colinar. Ca atare, suprafața livezilor este apreciabilă în spațiul
colinar dar, din păcate, în cea mai mare parte livezile sunt abandonate, chiar dacă este sunt în
proprietate privată într-un procent apreciabil (99,1 %).
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (21200
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (61,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
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În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Tauț (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
814

Gosp.
Pop.
814

Total

Gosp.

2173

Pop.
2000

Gosp.

Total

Total

Pop.

2698

Păsări

2698

15310

Gosp.
Pop.
15310

2.4.19.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Tauț, existau 9 agenţi economici care aveau, ca
domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor producători
era: 1 - 1413-Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 1 - 1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; 1 - 1610-Tăierea şi
rindeluirea lemnului; 1 - 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 1 - 4120-Lucrări de
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 1 - 4399-Alte lucrări speciale de construcţii
n.c.a.; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite; 1 - 1812-Alte activităţi de tipărire n.c.a.; 1 - 4332-Lucrări de tâmplărie
şi dulgherie;
Se poate observa o paletă destul de
limitată a activităților din acest sector al
economiei, sector care poate genera un profit pe
termen lung. Din rândul activităților cele care țin

Fig. 2. Structura serviciilor în Tauț (2014)
comerţ
coafură

transport
amenaj int

prest lucr agr

consultantă
bar si rest

asigurari
asist umana
alte activ

turism

de prelucrarea lemnului sunt mai multe, de
înțeles această situație datorită fondului forestier
mare, care asigură materia primă necesară. Pentru
a prevenii tăierile ilegale ar trebuii monitorizată
mai atent orice activitate de prelucrare a lemnului
urmărind, mai ales, proveniența acestuia.
De asemenea, o activitate locală o

8%
4%

8%

4%

46%

4%
8%

4%

8%
4%

4%

constituie și producerea băuturilor alcoolice prin
distilarea fructelor. Ținând cont de suprafața pomicolă relativ mare și de producția de fructe
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înregistrată, putem afirma că această activitate se practică mai în toate satele comunei. Problema
apare în momentul în care borhotul rezultat din distilare este abandonat liber în natură, cu atât mai
mult cu cât, de regulă, el este deversat în mod intenționat în rețeaua hidrografică.

2.4.19.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Tauț, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 29 de agenţi economici pe 11 domenii (Fig. 2), care pot genera
profit. Predominante sunt activităţile de comerţ și intermedieri în comerț, cu o pondere de 41,4 %,
urmate de activitățile de consultanță și intermedieri (10,3 %).
Impactul acestor activităţi asupra mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile de prevenire
şi limitare a degradării componentelor de mediu fiind prevăzute în documentelele elaborate de APM
Arad.
Turismul
Potenţialul turistic al comunei Tauț este atractiv, datorită condiţiilor naturale care etalează un
potenţial semnificativ din punct de vedere turistic. În spațiul colinar și în cel montan, care etalează
peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă activă de genul drumeției și
cicloturismului. Prezența Cigherului și a afluenților lui permit derularea unor activităţi de recreere de
genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat, dar se impune o monitorizare
riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Tauț, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această categorie includem lacul de pe Cigher, care poate
constituii un punct de dezvoltare turistică a comunei. Pe marginea acestuia sunt mai multe
stabilimente de cazare turistică, proprietate privată, cu circuit deschis sau închis. De asemenea, sunt
și case de odihnă și recreere. În afara valorificării piscicole, care este dominantă acum, porțiuni din
lac ar putea fi amenajate pentru derularea diferitelor activități de recreere sau sporturi pe apă: înot,
canotaj, etc. Ținând cont că lacul este inclus într-un sit Natura 2000 ar trebuii în mod imperios ca
accesul cu mijloace motorizate pe lac (bărci, scutere etc) să fie strict limitată pentru perioadele în care
fauna lacului, sau cea ân tranzit, nu ar fi afectată.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.4.20. Unitatea administrativ teritorială Târnova
2.4.20.1. Localizare şi poziţia geografică
Unitatea administrativ teritorială Târnova, privită în sens strict, sau comuna Târnova, privită
în sens larg, este localizată în partea centrală a judeţului Arad. Se învecinează, în partea
septentrională, cu unitatea administrativ teritorială Ineu, pentru ca spre nord – vest cu comuna Seleuș.
Spre vest Târnova are hotar comun cu unitățile administrative Pâncota și Șiria, pentru ca înspre sud –
vest să vină în contact cu comuna Păuliș. Comuna Conop se găsește în sudul Târnovei, iar comuna
Tauț spre est. În fine, ultima comună cu care se învecinează unitatea administrativ teritorială Târnova
este Șilindia Configurația comunei este relativ compactă, de formă pcirculară, ușor alungită pe
direcția nord – sud. Această configurație permite gestionarea mai ușoară a teritoriului administrativ.
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei, în mare parte, se înscrie în spațiul
Munților Zarand, pentru ca jumătatea nordică să se suprapună pe un sector depresionar Între aceste
două zone distincte are loc o trecere graduală, marcată în relief printr-un sector colinar situat ân
centrul comunei. Munții Zarandului sunt alcătuiți din roci cristaline, de vârstă silurian – carbonifere,
corespondente pânzei de Highiș - Poiana. Duritatea rocilor a imprimat un aspect masiv al acestei
regiuni, cu văi adânci, mărginite de versanți abrupți de formă convexă. Cele mai mari altitudini ale
comunei sunt înregistrate în vârful Highiș (799 m), care este localizat în partea sudică. Din acest vârf,
spre vest, limita comunei se continuă pe culmea principală a Munților Zarandului, în lungul căreia
sunt atinse frecvent altitudini mai mari de 500 m (în vârfurile Livorscu, Crucea Țiganului, Izvorul
Rece și Curcubăta – ultimul fiind în vestul comunei). Culmile ce se desprind spre nord coboară în
altitudine, etalând valori de 450 – 400 m, pentru ca la sud de aliniamentul localităților Agrișu Mare –
Arăneag – Drauț să se înregistreze o scădere sub 300 m, care marchează trecerea spre spațiul colinar.
Dealurile din perimetrul comunei Târnova sunt înscrise în Dealurile Tauțului, situate pe
bordura nordică a Munților Zarand. Aceste dealuri sunt alcătuite din roci sedimentare friabile (marne,
gresii, argile și nisipuri), de vârstă panonian – ponțiene, peste care sunt dispuse roci sedimentare de
vârstă mai recentă (cuaternar inferior). Izolat, mai ales la sud și vest de localitatea Agrișu Mare, apar
roci sedimentare de vârstă triasică. Altitudinea etalată de aceste dealuri variază între 200 și 300 m.
Depresiunea Cigherului este situată în partea nord a comunei, fiind drenată, de la est spre
vest, de râul omonim. În acest sector sunt înregistrate și cele mai mici altitudini din această comună,
fiind vorba de 110 m pe talvegul Cigherului. În alcătuirea petrografică a depresiunii predomină rocile
sedimentare de vârstă cuaternară. Astfel, ecartul altimetric al comunei este de 689 m.
Rețeaua hidrografică a comunei Târnova este tributară în totalitate Crișului Alb, prin afluentul
său Cigher. Acesta, prin intermediul afluenților săi (Almașul, Arăneagul, Drauțul etc), ocupă un
bazin hidrografic mare. Datorită suprafeței de recepție apreciabile, pe fondul precipitațiilor abundente
sau îndelungate, cumulate sau nu cu topirea zăpezilor din spațiul montan, acești afluenți pot produce
frecvent inundații.
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Climatul temperat prezintă influenţa oceanică, manifestată prin amplitudini termice sezoniere
mai mici, pe fondul unei temperaturi medii anuale a aerului de 11,3 oC şi cu o valoare medie de 778,8
mm/an a precipitaţiilor înregistrate în ultimii 5 ani (la staţia meteorologică Șiria). Valori
asemănătoare sunt înregistrate și la stația meteorologică Gurahonț (11,0 oC, 698,8 mm/an) în
intervalul 2006 – 2012, ele conturând condițiile climatice întâlnite la nivelul unității administrativ
teritoriale Târnova.
Aceste condiţii sunt favorabile dezvoltării asociaţiilor forestiere, predominante fiind speciile
nemorale. Pe suprafețe mici din zona montană, dar mult mai mari în spațiul colinar, locul pădurii a
fost ocupat de fânețe și pășuni, pentru ca, în spațiul depresionar, datorită calității bune a solurilor
pentru agricultură a determinat restrângerea suprafeţelor ocupate de vegetaţia spontană în favoarea
terenurilor agricole.
2.4.20.2. Analiza demografică
În unitatea administrativ teritorială Târnova, conform datelor statistice elaborate de Institutul
Naţional de Statistică al României, la finele anului 2013, existau 6303 locuitori (1,4 % din totalul
județului). Analizând datele statistice de la principalele recensăminte ale populaţiei (Tab. 1), precum
şi datele recensămintelor anuale, realizate local, se poate observa o evoluţie interesantă, oarecum
diferită de cele mai multe localităţi din judeţul Arad. Astfel, această evoluţie este marcată de anumite
decizii politice, sau de situaţia socio-economică din această regiune.
An

Tab. 1. Indicatori demografici în UAT Târnova (la 1 ianuarie 2013)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populaţie stabilă

6316 6309 6292 6203 6179 6192 6270 6185 6184 6217 6373

Populaţie feminină

3236 3236 3214 3162 3124 3103 3127 3068 3050 3055 3130

Populaţie masculină

3080 3073 3078 3041 3055 3089 3143 3117 3134 3162 3243

Născuţi (0/00)

9.7

10.8

8.9

9.2

9.4

8.7

8.6

11.3

10.5

8.0

8.2

Decedaţi (0/00)

18.2

19.3

18.4

19.0

19.1

16.0

14.2

15.0

12.5

14.5

16.8

Spor natural (0/00)

-8.5

-8.6

-9.5

-9.8

-9.7

-7.3

-5.6

-3.7

-1.9

-6.4

-8.6

2.4.20.3. Aşezări
În unitatea teritorial administrativă Târnova sunt 6 localităţi rurale, Agrișu Mare, Chier,
Drauț, Dud, Arăneag și Târnova, ultima având şi statutul de reşedinţă al acestui spaţiu administrativ.
Localitatea Târnova este reşedinţa acestei unităţi teritoriale administrative, şi a fost atestată
documentar în 1406, fiind cea mai veche localitate din această comună. În trecut, în funcţie de
contextul istoric, a mai purtat următoarele denumiri: Ternova, Thornova și Alsoternova.
În această localitate, în 2013, existau 1885 persoane, adică 29,9 % din totalul comunei, având
cei mai mulți locuitori. Pe lângă rolul administrativ pe care-l are, localitatea Târnova este şi cel mai
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important centru economic şi cultural din acest teritoriu arădean, având o influență socio – economică
și asupra comunelor limitrofe. Principalele instituţii ale comunei se găsesc în centrul localităţii, pe
strada principală.
Localitatea este situată în partea central - nordică a comunei, intersecția a trei drumuri
județene: DJ 792 C (Buteni – Șilindia - Târnova – Pâncota – Sântana - Curtici), DJ 792 D (DJ 792 –
Mocrea – Chier – Târnova - Căsoaia) și DJ 708 A (Bârzava – Tauț - Târnova). De asemenea, din
această localitate se desprinde și drumul comunal DC 67 (Târnova – DC 65). Târnova este deservită
de calea ferată CF 317, dar halta se găsește la o distanță de 2 km față de centrul localității.
Târnova este drenată, prin partea sudică și estică, de pârâul Almaș, care a avut o influență
asupra evoluției teritoriale a localității. Astfel localitatea Târnova prezintă o structură adunată, dar
etalează o textură neuniformă, greu de definit, datorită faptului că prea puține sunt străzile drepte.
Majoritatea străzilor sunt curbe ca și cum ar fi urmărit malurile pârâului, ele apărând pe măsură ce
pârâul își schimba cursul. Această afirmație se bazează pe faptul că pârâul nu curge printr-o albie
adâncă (ceea ce îi permite să aibă un curs divagant), respectiv pe faptul că o așezare se dezvoltă în
timp, cu sectoare mai vechi sau mai noi.
A doua așezare din unitatea administrativ teritorială Târnova este Chierul, satul fiind atestat
documentar în 1561, purtând astfel mai multe denumiri în decursul timpului: Kurtaker și Kurvaker.
Chierul este așezat în partea nordică a comunei și este mărginit spre nord de Cigher. Asemeni
Târnovei, și Chierul este drenat de pârâul Almaș, care a influențat textura localității. Ea este
neregulată, cu străzi curbe, suprapunându-se pe o structură adunată.
Satul este străbătut de drumul județean DJ 792 D (DJ 792 – Mocrea – Chier – Târnova Căsoaia) și deține un procent de 19,2 % din populația comunei (adică 1210 locuitori).
Agrișul Mare, cu cei 1121 locuitori (17,8 % din totalul comunei), este cel de-al treilea sat din
unitatea administrativ teritorială Târnova. Satul este situat în vestul comunei la poalele dealului La
Cioacă (în vârful căruia s-au găsit ruinele unei fortificații).
Satul este mai vechi decât localitatea Târnova, fiind atestat documentar în 1214. În decursul
timpului a mai purtat denumirile de: Almasegres, Alsoegregh, Felseegregh, Alegregh, Fejeregregh și
Egreg. Agrișul Mare este traversat de două drumuri comunale: DC 65 (Măderat – Agrișul Mare –
Drauț) și DC 66 (Agrișul Mare - Arăneag).
Structura satului este adunată, ușor alungită, cu o direcție generală sud-vest – nord-est.
Străzile sunt paralele și perpendiculare între ele, conturând o textură regulată. Această textură
prezintă mai multe avantaje, atât în ceea ce priveşte accesul şi mobilitatea locuitorilor în perimetrul
construit, cât şi din raţiuni ecologice, mişcarea maselor de aer vestice ventilând localitatea (care
determină scăderea temperaturii din localitate pe timp de vară, respectiv disipează noxele rezultate
prin încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă).
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Al patrulea sat din comuna Târnova este Drauțul, localitate rurală situată în partea de central
sud-estică a teritoriului administrativ. Satul a fost menționat documentar în 1406, mai purtând și
denumirile de Drautz și Doruzlofalwa. În momentul de față deține 14,7 % din totalul populației
comunei (927 locuitori) și este legat de celelalte localități prin DC 65 (Măderat – Agrișul Mare –
Drauț), care se intersectează cu DJ 792 D.
Drauțul este drenat de râul omonim, râu care-l primește pe pârâul Sicloș chiar în perimetrul
satului. Față de talvegul văii casele urcă pe versanții dealurilor mărginașe (Legării și Bocilor), ceea ce
îi imprimă satului o structură adunată, ușor compactă. Textura, definită de aspectul tramei stradale,
este rectangulară, cu străzi paralele și perpendiculare între ele.
Satul Dud, străbătut de drumul județean 708 A (Bârzava – Tauț - Dud - Târnova) este situat în
estul comunei și deține 11,1 % din populația acesteia (700 locuitori). Anul atestării documentare
(1169) îi dă statutul de cea mai veche așezare din unitatea administrativ teritorială Târnova, purtând
și denumirile de Sekes, Agyagos, Also și Felsodud.
Structura satului este adunată, ușor alungită, cu o direcție generală sud-sud-vest – nord-nordest. Străzile sunt paralele și perpendiculare între ele, conturând o textură regulată. Această textură a
fost realizată mai târziu decât momentul atestării documentare, fiind rezultatul acțiunilor de
sistematizare din secolele XVIII – XIX. Pentru a prevenii inundațiile, satul a fost construit pe
interfluviul dintre văile Serăstrău și Dud.
Cea mai mică așezare din comuna Târnova este Arăneagul, situată în partea central sudică a
teritoriului administrativ. Prin acest sat se face accesul spre sudul comunei, spre Căsoaia, prin
intermediului drumului județean DJ 792 D. Arăneagul a fost atestat documentar în 1386 și
înregistrează în prezent 460 de locuitori (7,3 % din totalul comunei).
Satul este străbătut de pârâul omonim și etalează o structură adunată, peste care se suprapune
o textură rectangulară. Astfel, se poate observa un drum principal, față de care celelalte străzi sunt
dispuse perpendicular.
2.4.20.4. Activitate economică
2.4.20.4.1. Sectorul primar
Fondul funciar
În structura fondului funciar (Fig. 1) al comunei Târnova se poate evidenţia ponderea mare a
terenurilor agricole, cărora le revine 62,4 % din suprafaţa totală, consecinţă firească a condiţiilor
naturale. Diferenţa revine terenurilor neagricole, care au o pondere mai mare în perimetrul comunei.
Terenurile arabile, cu cele 55,3 % din totalul terenurilor agricole, ocupă o suprafaţă medie,
datorită condiţiilor morfogenetice şi pedoclimatice favorabile. Ca suport al activităţiilor de creştere a
animalelor, păşunile şi fâneţele cumulează 25,3 % din suprafaţa comunei, existând şi în acest caz o
asimetrie evidentă, păşunile fiind cele predominante.
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Terenurile ocupate de păduri și

Fig. 1. Structura fondului funciar al comunei Târnova
vegetație forestieră ocupă cea mai mare
Ter. Agricol
Ter. Silvic
(85,9

%),

ele

extinzându-se

în
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altitudinilor mari. Diferenţa de 5,2 % din
suprafaţa

totală

a

comunei

Construcţii
Ter. Degradate

Ape
Căi de comunicaţii

pondere din totalul terenurilor neagricole

1% 2%

corespunde

terenurilor ocupate de ape, construcții și căi
32%

de comunicaţii, respectiv terenuri degradate,
care nu prezintă un interes economic deosebit.

62%

Analizând raportul privind dreptul de
proprietate, se poate observa (Tab. 2) că
ponderea cea mai mare revine proprietăţii
private, ceea ce ilustrează că procesul de privatizare s-a încheiat, sau este în curs de finalizare. Sunt şi
situaţii unde anumite categorii de terenuri sunt în proprietatea statului (terenuri ocupate de ape,
terenuri ocupate de căi de comunicaţii).
Tab. 2. Structura fondului funciar şi dreptul de proprietate în uat Târnova (2013)
Categorii terenuri
Suprafaţa
Proprietate privată Proprietate a statului
totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

12951

11564

89,3

1387

10,7

Terenuri arabile

7166

6981

97,4

185

2,6

Terenuri pomicole

385

384

99,7

1

0,3

Terenuri viticole

149

149

100

0

0

Terenuri cu păşuni

4728

3583

75,8

1145

24,2

Terenuri cu fâneţe

523

457

89,3

5

10,7

Terenuri neagricole

7793

3804

48,8

3989

51,2

Terenuri ocupate de păduri

6692

3300

49,3

3392

50,7

Terenuri ocupate de ape

141

27

19,1

114

80,9

Terenuri ocupate de construcţii

382

298

78

84

22

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

382

56

14,7

326

85,3

Terenuri degradate

196

123

62,8

73

37,2

În sectorul primar sunt activităţi prin care sunt valorificate resurse, cu rol de materie primă,
create de natură: agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, respectiv exploatarea resurselor de
subsol.
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Agricultura
Agricultura este o activitate de bază, ea asigurând necesarul de hrană al populaţiei. Cele două
ramuri importante sunt: cultura plantelor, respectiv creşterea animalelor. Fiind o activitate
influenţată, în mod covârşitor, de factorii naturali, producţia agricolă prezintă fluctuaţii anuale.
Aceste fluctuaţii pot fi diminuate prin utilizarea unor soiuri modificate, adaptate la condiţiile naturale
locale, sau cu rezistenţă mai mare faţă de acţiunea dăunătorilor.
În acelaşi timp, prin activităţile de îmbunătăţiri funciare, omul încearcă să prevină diminuarea
potenţialului agricol al terenurilor. La nivelul comunei Târnova, cele mai importante activităţi de
îmbunătăţiri funciare au fost şi sunt legate prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren.
Astfel, au fost realizate terasări ale suprafețelor de versant, acolo unde declivitatea este mai mare, sau
au fost realizate activități de stabilizare a versanților care sunt afectați de alunecările de teren sau
prezintă un risc ridicat în acest sens.
La nivelul carierei din Agrișul Mare se manifestă un proces intens de eroziune al solului (sau
a depozitului de rocă rezultat prin extracție) datorită îndepărtării stratului de vegetație. Astfel
eroziunea precipitațiilor determină evacuarea unei cantități mari de material sedimentar și generează
un peisaj steril, cunoscut sub numele de badlands. Plantarea unor arbuști sau tufișuri ar diminua
această problemă.
În vederea prevenirii inundațiilor, hazarde hidrologice care pot afecta atât localitățile, cât și
terenurile agricole, la nivelul comunei Târnova a fost ridicat un baraj în spatele căruia se poate forma
un lac temporar atenuând undele de viitură de pe Cigher. Această structură hidrotehnică, denumită
Acumularea Dudița, este localizată la est de satul Chier, pentru a prevenii inundarea sa. Creșterile de
nivel de pe Cigher sau afluenții lui, pot fi determinate de cantitatea mare de apă rezultată din
precipitațiile căzute la nivelul bazinului hidrografic al Cigherului, cumulate sau nu cu topirile de
zăpezi din timpul primăverii.
Cultura plantelor este condiţionată de caracteristicile cadrului natural, existând o strânsă
legătură între tipurile de plante cultivate şi forma de relief. Astfel, cerealele cultivate, cu precădere,
porumbul, grâul şi secara fiind cel mai frecvent întâlnite, ocupă o suprafaţă de 49,5 % din totalul
terenurilor arabile (Tab. 3). Cultura porumbului ocupă o suprafață mai mare decât cultura grâului,
observându-se influența condițiilor ecologice, diferite de cele din câmpie. În mod secundar apar şi
alte culturi (rapiţă, fructe etc).
Tab. 3. Suprafaţa şi productivitatea la principalele culturi agricole din comuna Târnova (2003)
Sfeclă de
Floarea
Grâu şi secară Porumb boabe
Cartofi
Legume
zahăr
soarelui
Culturi
Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod. Supraf. Prod.

2003

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

(ha)

(tone)

730

1270

2817 10440

12

165

280

1686

525

805

226

2521
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Legumele şi leguminoasele sunt cultivate, de regulă, în spaţiul intravilan, în grădinile
oamenilor, produsele obținute asigurând, cu precădere, consumul familial. Sunt și excepții, în sensul
că unele produse, în stare proaspătă sunt duse pe piață spre vânzare, sau alte legume sunt prelucrate
pentru a fi obținute produse secundare, cu o valoare mai mare la vânzare.
Se poate observa că cele 6 culturi, care sunt și principalele culturi agricole pe de altă parte,
ocupă doar 64,1 % din suprafața terenurilor arabile, ceea ce înseamnă că potențialul agricol al
comunei este mediu valorificat. Diferența de suprafață, care nu este tocmai mică, a fost lăsată în
paragină, sau poate a fost folosită drept terenuri de pășunat.
Condițiile naturale din comuna Târnova sunt optime pentru viticultură și pomicultură, culturi
permanente practicate cu precădere în spațiul colinar. Ca atare, suprafața viilor și a livezilor este
apreciabilă în spațiul colinar (149 ha, respectiv 385 ha) dar, din păcate, în cea mai mare sunt
neîngrijite corespunzător, sau chiar abandonate. Producția, la nivelul anului 2003, a fost de 333 t
struguri, respectiv 1416 t fructe. Se înregistrează un reviriment, mai ales în cazul culturilor de viță de
vie, pe fondul acordării unor subvenții pentru această activitate. Ca atare, pe diferite suprafețe vița de
vie bătrână a fost înlocuită cu alta tânără.
Creşterea animalelor constituie o altă îndeletnicire agricolă importantă, dar caracterul
intensiv, întâlnit înainte de 1990, a dispărut, într-o oarecare măsură, prin desfinţarea unor ferme
zootehnice, animalele fiind crescute, cu predilecţie, în gospodăriile oamenilor (Tab 4).
Tab. 4. Numărul şi structura şeptelului din Târnova (2003)
Bovine
Porcine
Ovine
Animale

2003

Total
1094

Gosp.
Pop.
1082

Total
2050

Gosp.
Pop.
2045

Total
4004

Gosp.
Pop.
3886

Păsări
Total
35690

Gosp.
Pop.
35690

În general, şeptelul a fost diminuat, atât numeric cât şi ca specii crescute, fără a se înregistra
diferenţe majore între anii de după 1990 la unele specii. Cel mai mare efectiv revine păsărilor (21200
păsări), crescute cu predilecţie în intravilan. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe (61,3 % din totalul
terenurilor agricole) facilitează activitatea de creştere a ovinelor şi a bovinelor, principalele stâne
fiind în proximitatea localităţilor.
În schimb se conturează o problemă privind amplasarea stânelor de oi, loc în care se
cumulează dejecţii ce introduc modificări importante în peisaj. Astfel, se produce o acidifiere a
solului, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi a pânzei freatice de suprafaţă.

2.4.20.4.2. Sectorul secundar
În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate acele activităţi prin care materia primă este
prelucrată pentru obţinerea produselor de larg consum. Ca atare, sunt incluse activităţile industriale şi
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de construcţii, fără a lua în calcul dimensiunea unităţii (dată de numărul de angajaţi şi cifra de
afaceri).
În 2014, în unitatea administrativ teritorială Târnova, existau 24 agenţi economici care aveau,
ca domeniu de activitate, producţia industrială şi construcţiile. Structura şi numărul acestor
producători era: 1 - 1511-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor; 1 - 4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 2 - 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 3 - 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului; 4 - 1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 1 - 4221-Lucrări de construcţii
a proiectelor utilitare pentru fluide; 1 - 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 3 - 1101Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 1 - 1629-Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 1 - 2361-Fabricarea
produselor din beton pentru construcţii; 1 - 2562-Operaţiuni de mecanică generală; 2 - 2790Fabricarea altor echipamente electrice; 1 - 2352-Fabricarea varului şi ipsosului; 1 - 1102-Fabricarea
vinurilor din struguri; 1 - 1107-Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale şi alte ape îmbuteliate;
Se poate observa o paletă destul variată a activităților din acest sector al economiei, sector
care poate genera un profit pe termen lung. Din rândul activităților existente, cele care țin de
prelucrarea lemnului sunt mai multe, de înțeles această situație datorită fondului forestier mare, care
asigură materia primă necesară. Pentru a prevenii tăierile ilegale ar trebuii monitorizată mai atent
orice activitate de prelucrare a lemnului urmărind, mai ales, proveniența acestuia.
De asemenea, o activitate locală o constituie și producerea băuturilor alcoolice prin distilarea
fructelor. Ținând cont de suprafața pomicolă relativ mare și de producția de fructe înregistrată, putem
afirma că această activitate se practică mai în toate satele comunei. Problema apare în momentul în
care borhotul rezultat din distilare este abandonat liber în natură, cu atât mai mult cu cât, de regulă,
el este deversat în mod intenționat în rețeaua hidrografică.
Alte activități încadrate în acest sector sunt cele de construcții, care necesită aducerea materiei
prime din alte părți și depozitarea ei în locuri special amenajate, pentru a fi ferită de intemperii și
pentru a nu produce degradări mediului înconjurător.

2.4.20.4.3. Sectorul serviciilor
În acest sector sunt incluse toate activităţile, prin care una sau mai multe persoane prestează
servicii altor persoane. Paleta activităţilor este foarte largă, de la service auto şi computere la comerţ,
de la învăţământ la cultură etc.
Domeniile de activitate din acest sector, la nivelul comunei Târnova, sunt diverse, totalizând
(conform ONRC Arad) un număr de 68 de agenţi economici pe 13 domenii (Fig. 2), care pot genera
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profit. Predominante sunt activităţile de

Fig. 2. Structura serviciilor în Târnova (2014)

comerţ și intermedieri în comerț, cu o pondere
de 40,4 %, urmate de activitățile de deservire în
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Impactul

acestor

activităţi

asupra

comerţ
consultantă
activ arhitect
service electrocas
turism

transport
activ inv
bar si rest
asist vet

activ recreative
amenaj int
activ secretariat
asist umana

mediului diferă de la o situaţie la alta, măsurile
de

prevenire

şi

limitare

a

2%

degradării

componentelor de mediu fiind prevăzute în

3%

3%

3% 4%

documentelele elaborate de APM Arad.

40%

Turismul
Potenţialul turistic al comunei Târnova
este atractiv, datorită condiţiilor naturale care

27%

7%

etalează un potenţial semnificativ din punct de
vedere turistic. În spațiul colinar și în cel

3% 3% 3% 3%3%

montan, care etalează peisaje frumoase si atractive, se pot derula activități de recreere și odihnă
activă de genul drumeției și cicloturismului. Prezența Cigherului și a afluenților lui permit derularea
unor activităţi de recreere de genul pescuitului. Turismul cinegetic se bucură de un potențial adecvat,
dar se impune o monitorizare riguroasă pentru a nu periclita echilibrul ecosistemelor naturale.
Pe acest fond natural se suprapun obiectivele de factură antropică, care pot atrage atenția
potențialilor turiști. La nivelul comunei Târnova, din păcate, nu există obiective antropice de factură
majoră, ele având o importanță locală. În această categorie includem parcul de sculptură
monumentală de la Căsoaia, unde există mai multe unități de cazare și servire a mesei.
La Căsoaia există o frumoasă zonă de recreere, situată la confluenţa mai multor pâraie
(Şoimuşul, Băilor, Highişul şi Nemţului) în interiorul Munţilor Zărand (pe culmea nordică a
acestora). Denumirea zonei provine de la numele Cabanei Căsoaia, ridicată în 1935, clădire frumoasă
din lemn, cu un etaj şi mansardă, existentă şi azi. Alături de această cabană, care este inclusă într-un
Centru de Agrement, mai sunt şi alte cabane, vile, pensiuni şi un pitoresc camping, care asigură un
climat optim pentru recreere şi odihnă.
Pitorescul regiunii a făcut ca, în perioada 1979-1985, vara, să se organizeze tabere
internaţionale de sculptură, în cele şapte ediţii ale taberei au fost realizate şi montate pe socluri 70 de
sculpturi monumentale, realizate de 57 de autori, din care 10 au fost arădeni. Ele sunt pe culmea
Dealului Dubilor, chiar în zona de confluenţă a pâraielor amintite, accesul fiind facilitat de mai multe
poteci şi un mic drumeag de pământ.
La Căsoaia converg mai multe trasee turistice montane marcate, care unesc această regiune de
periferia Munților Zarand (Șoimoș, Radna, Ghioroc, Covăsânț, Șiria). Tot odată, comuna Târnova
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este inclusă în regiunea turistică ”Podgoria Aradului”, care se bucurăde un potențial turistic
apreciabil, mai mult sau mai puțin valorificat.
Deasupra localității Agrișul Mare, pe dealul Cioaca, există urmele unei vechi cetăți
medievale. Cetatea medievală avea o excelentă poziţie, care domina întreaga vale şi drumurile de
acces. Atestată documentar în secolul XV, fortăreaţa, cu un ax principal de circa 70 metri, era
străjuită, în mare parte, de două rânduri de ziduri din piatră. În interior se disting urmele unor clădiri
de locuit, iar la intrarea în cetate, urmele unui pod suspendat.
Agroturismul ar putea fi o opțiune viabilă ținând cont că mediul rural păstrează încă un peisaj
prea puțin atins de modernitate. O strategie de dezvoltare a turismului, gândită, elaborată și bine
implementată ar putea aduce venituri pentru locuitorii acestei comune.
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2.5. PEISAJUL
Heterogenitatea peisajului din Complexul AP Cermei este dată de alternanța cursurilor de apă,
cu vegetație ripariană abundentă, cu pajiștile, terenurile arabile și localitățile, precum și de
accentuarea graduală a altitudinii, dinspre vest și nord-vest spre est și sud.
Peisajul luncii Crișului Alb și a luncii Teuzului este dominat de vegetația arborescentă,
acoperită pe suprafețe largi cu vegetație luxuriantă, din specii volubile, precum Echinocystis lobata,
Partenocissus quinquefolia, Vitis riparia, Clematis vitalba. Suprafețele care sunt ocupate de soluri
mai puțin umede sunt în marea lor majoritate folosite ca pășuni, arabil sau, mai rar, ca fânațe. Trupuri
de pădure au rămas pe suprafețe restrânse în zona de câmpie, fiind în special păduri de luncă
dominate de specii precum Salix alba, Populus alba, Fraxinus excelsior și specii de Quercus.
O structură importantă de peisaj este reprezentată de Canalul Morilor, o structură artificială,
care pe lângă valoarea sa intrinsecă, a îmbogățit peisajul prin salba de mori de apă care au fost
construite de-a lungul său. Parte din aceste mori de apă au fost renovate, schimbându-se însă
folosința lor, parte reprezintă vestigii istorice în stadii mai mult sau mai puțin avansate de degradare.
Cursul râului Crișul Alb a fost regularizat puternic în timpul dominației austro-ungare, pentru
stabilizarea sa, evitarea inundațiilor și pentru folosirea sa ca și cale comercială.
Peisajul are o valoare deosebită, în special în ceea ce privește zonele umede, multe dintre
acestea fiind bălți artificiale de pescuit și agrement, care pe lângă funcția recreativă oferă și adăpost
pentru numeroase specii de apă.
Heterogenitatea peisajului face în fapt posibilă habitarea acestei zone de către un număr mai
ridicat de specii de interes comunitar sau național.
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2.6. INFRASTRUCTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
2.6.1. Unitatea administrativ teritorială Apateu
Teritoriul administrativ al Apateului este traversat de două drumuri judeţene, două drumuri
comunale şi mai multe drumuri agricole. Drumul judeţean DJ 709 este cel mai important, el făcând
legătura între DN 7 (Arad - Deva) şi judeţul Bihor. Este orientat pe o direcţie generală sud – nord şi
traversează localităţi principale precum: Şiria, Pâncota, Seleuş, Şicula şi Cermei. Înainte de a părăsii
teritoriul comunei Apateu se intersectează cu drumul judeţean DJ 794 (care-l leagă de drumul
naţional DN 79 Arad - Oradea), traversează localitatea Berechiu şi se îndreaptă spre nord, pătrunzând
în judeţul Bihor.
Unul din drumurile comunale (DC 133), care trece prin localitatea Apateu, leagă Şepreuşul de
limita nordică a judeţului Arad. Al doilea (DC 1) porneşte din Berechiu şi se termină în localitatea
Susag (comuna Craiva), traversând şi satul Moţiori. Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale
de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu
practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială Apateu
este de 35 km, din care doar 10 km sunt asfaltaţi.
În unitatea administrativ teritorială Apateu, la nivelul anului 2013 existau 2245 locuinţe din
care 2235 erau în proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 1,55
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (105855 m2) să arate o valoare medie
de 30,5 m2/loc.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Astfel, există atât case vechi, ridicate din pământ bătut (chirpici, văiugă), locuite sau
părăsite, mai mult sau mai puţin întreţinute, cât şi clădiri noi, ridicate cu materiale de construcţii
moderne, care asigură un confort ridicat.
Referitor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din comuna Apateu, se
constată următoarea situaţie: lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de
18,5 km, cu o capacitate de 1080 m3/zi, care asigură necesarul populaţiei. Din păcate nu există o reţea
de canalizare, ceea ce înseamnă ca apele uzate sunt deversate direct în natură.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Apateu, conform acestui proiect, va avea propria ei sursă de alimentare cu apă
realizându-se un foraj nou de adâncime, o staţie de dezinfecţie, iar reţeaua actuală va fi extinsă cu 5
km. Celelalte localităţi ale comunei se vor alimenta de la această staţie, fiecare având o reţea proprie
de distribuţie: Berechiu, 4,9 km; Moţiori, 1,9 km.
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În ceea ce priveşte evacuarea apelor uzate din localităţile comunei Apateu se propune
constituirea unui cluster chiar în această comună. Astfel, se propune realizarea unui proiect regional
cu reţele colectoare şi o nouă SEAU la Apateu, împreună cu reţele colectoare în Şepreuş, Cermei şi
Şomoşcheş, respectiv transferarea apelor uzate la Apateu. Ca atare, este necesară realizarea reţelei de
canalizare de 9 km lungime, SP şi SEAU nouă pentru 5,000 l.e.
La nivelul comunei Apateu există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 50 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL. Acest lucru presupune
existenţa surselor individuale de încălzire, cu unul sau mai multe focuri, cu consecinţele ce decurg
din această situaţie (consum mare de lemn, preluat din pădurile limitrofe; emisii de CO 2 etc.)
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Apateu va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu.
2.6.2. Unitatea administrativ teritorială Bârsa
Teritoriul administrativ al comunei Bârsa este traversat de un drum național, un drum
judeţean, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea ferată CF 317. Astfel, în
partea nordică a comunei, cu o direcție generală sud-est – nord-vest, întâlnim drumul național DN 79
A (Vârfurile – Gurahonț - Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – granița cu Ungaria).
Singurul drum județean din comuna Bârsa este DJ 792 B (Hodiș - Bârsa – Sebiș - Dezna – Moneasa –
limită de județ cu Bihorul), care are o direcție sud-vest – nord-est.
Calea ferată CF 317 (Arad - Brad), pusă în exploatare la finele secolului al XIX – lea, străbate
teritoriul administrativ al comunei Bârsa pe o lungime scurtă, la nord de Crișul Alb. În acest sector
există și o haltă care deservește localitatea Bârsa.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 796
locuinţe, din care 1 aparținea domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,3 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (41096 m2) să arate o valoare
medie de 22 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
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De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în centrul Bîrsei şi locuinţe comune de genul blocurilor, dar nu
sunt caracteristice.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice, populația comunei Buteni se alimentează cu apă de la Sebiș.
Sursa de apă pentru zona de deservire Sebiș include o captare dîn râul Dezna. Capacitatea de
extracție este de 70 – 200 m3/h, iar apa este decantată, filtrată și tratată cu clor înainte de a fi
furnizată. În prezent, rețeaua Sebiș alimentează Buteniul, Chisindia și comuna Bârsa. Propunerile
pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea stației de tratare a apei de la Sebiș și
furnizarea de rețele de alimentare pentru toate localitățile și satele din comunele Sebiș, Buteni,
Chisindia, Bârsa și Ignești.
Strict pentru comuna Buteni apare următoarea situație:
a) Aldesti, alimentare cu apă de la sistemul Sebis. Reţea 8.8 km în condiții satisfăcătoare
b) Barsa, alimentare cu apă de la sistemul Sebis. Reţea 14.4 km în condiții satisfăcătoare
c) Hodis, alimentare cu apă de la sistemul Sebis. Reţea 6.1 km în condiții satisfăcătoare
d) Voivodeni, alimentare cu apă de la sistemul Sebis. Reţea 3.8 km în condiții
satisfăcătoare
În același contex, în comuna Bârsa nu există o rețea de canalizare. În acest caz se impune în
mod imperios existența unor fose septice în gospodăriilor oamenilor în vederea colectării apelor
uzate, care să fie vidanjate, iar apa uzată să fie dusă la SEAU Ineu sau Sebiș.
La nivelul comunei Bârsa există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 19 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Bârsa va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Sebiș, stație prevăzută și cu tehnică de compostare a deșeurilor
biodegradabile.
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2.6.3. Unitatea administrativ teritorială Beliu
Teritoriul administrativ al comunei Beliu este traversat de patru drumuri judeţene, de un drum
comunal și de mai multe drumuri agricole. Astfel, de la sud spre nord este traversat de drumul
județean DJ 792 (Bocsig – Beliu – Chișlaca - Craiva), pentru ca de la vest spre est să fie traversat de
drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliște –Sebiș - Chisindia). Celelalte
două drumuri județene pornesc din Beliu localități limitrofe: DJ 793 A, spre Hășmaș - Cărand,
respectiv DJ 793 B, spre Archiș.
În fine, cu pornire tot din Beliu este și drumul comunal DC 9, spre nord, care unește satele din
comună (Tăgădău, Benești, Bochia și Secaci) trecând apoi în Mărăuș (comuna Craiva). Dacă
drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele
comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din
unitatea administrativ teritorială Beliu (conform fişei localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de
27 km, din care 8 km sunt asfaltaţi, 7 km corespund drumurilor pietruite, iar drumurile de pământ
totalizează 12 km.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1313
locuinţe, din care 1 aparținea domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,3 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (75224 m2) să arate o valoare
medie de 24,6 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt diferenţe
notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează o
gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
centrul localității Beliu şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Beliu este arondată zonei de deservire cu apă Bocsig. Sursa de apă pentru zona de
deservire Bocsig include 3 foraje. Capacitatea de extracție este de aproximativ 25 m3/h, apa este
filtrată și tratată cu clor, fierul si manganul fiind îndepartate înainte ca apa sa fie furnizată. În prezent
rețeaua Bocsig alimentează localitatea Beliu. Există un proiect OG 7 prin care se prevede fînanțare
pentru următoarele:
a) alimentare cu apă în Vasile Goldiș;
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b) înlocuirea a 3,45 km de rețea, reabilitarea stației de pompare și executarea unui foraj nou
și a 2 km de magistrală de alimentare de la Beliu pentru Cărand și Seliștea;
Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea forajelor, reabilitarea
majoră a stației de tratare a apei, reabilitarea rezervoarelor de serviciu existente la Bocsig. Se
propunere furnizarea de stații auxiliare și extinderea rețelei de alimentare către toate localitățile și
satele din comuna Beliu. Referitor strict la comuna Beliu apare următoarea situație:
a) Beliu, alimentare cu apă de la Bocsig printr-o conductă de 7 km și o reţea 11.4 km în stare
satisfăcătoare. Există o staţie de pompare auxiliară pentru alimentare Seliștea şi Cărand
b) Benesti, nu are sistem de alimentare cu apă. Este necesară o aducţiune alimentare cu apă
de la Tăgădău de 1.8 km și reţea 0.6 km
c) Bochia, nu are sistem de alimentare cu apă. Este necesară o aducţiune alimentare cu apă
de la Benesti de 1.0 km și o reţea 0.5 km
d) Vasile Goldis, nu are sistem de alimentare cu apă, dar situația va fi soluționată printr-un
proiect finanţat prîn OG7.
e) Secaci, nu are sistem de alimentare cu apă. Este necesară o aducţiune alimentare cu apă de
la Bochia de 4 km și o reţea 1 km
f) Tăgădău, alimentare cu apă de la Bocsig printr-o reţea de 3 km
În același contex, în comuna Beliu, practic, nu există nici rețea de canalizare, deți se
menționează existența unui km de conducte pentru canalizare. În contextul dezvoltării infrastructurii
de canalizare a apelor uzate, comuna Beliu va fi conectată la clusterul Ineu.
Ineul deține un sistem de canalizare și o SEAU. Rețeaua este raportată ca având o lungime de 8,5 km,
din canale colectoare din beton armat, și se crede că a fost construită în jurul anului 1982, fiind
realizate extinderi în 1995, 2000 și 2004, deservind 4000 de locuitori. O mare parte a rețelei necesit ă
înlocuire, în special cea construită în 1995, deoarece canalele colectoare au fost executate cu
înclinații incorecte și îmbinări deficitare. Există o rețea de colectare a apelor pluviale. SEAU are
nevoie de reparații, iar, în prezent, se execută lucrări de extindere și îmbunătățire.
Sunt proiectate două linii cu aproximativ 25 l/s fiecare, cu trepte mecanice și biologice, cu
îndepărtarea biologică a azotului și îndepărtarea fosforului prîn dozaj chimic. Datorită limitării
fondurilor, construcția se desfășoară pe etape: construcția actuală va oferi o treaptă mecanică
completă, împreună cu aerare și două rezervoare de nitrificare pentru două linii, însă doar o linie va
dispune de echipament mecanic/electric instalat în acest moment; doar unul dintre cele doua Cuve de
Decantare Finala (CDF) necesare va fi construit și utilat; nu se prevede deshidratarea nămolului.
Se propune extinderea rețelei colectoare în Ineu și finalizarea reabilitării SEAU care este în
curs de desfășurare. Această SEAU va reprezenta un centru local al grupului. Se vor prevedea rețele
în Mocrea, Sicula, Beliu, Tăgădău, Bocsig și Colonia Bocsig, iar apele uzate vor fi colectate și
transferate la SEAU Ineu.
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La nivelul comunei Beliu există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 17 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Beliu va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu - Mocrea.
2.6.4. Unitatea administrativ teritorială Bocsig
Teritoriul administrativ al comunei Bocsig este traversat de un drum național, un drum
judeţean, un drum comunal, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea ferată CF
317. Astfel, în partea centrală a comunei, cu o direcție generală est – vest, întâlnim drumul național
DN 79 A (Vârfurile – Gurahonț - Bonțești – Buteni – Bocsig - Ineu – Chișineu Criș - Vărșand –
granița cu Ungaria). Drumul județean se desprinde din DN 79 A, la est de localitatea Bocsig și se
îndreaptă spre nord, fiind vorba de DJ 792 A (Bocsig – Beliu – Craiva – limita de județ cu Bihorul).
Singurul drum comunal se găsește la nord de Crișul Alb și unește drumurile județene DJ 792 A de DJ
792 B, trecând prin Răpsig.
De la nord-nord-vest spre sud-sud-est teritoriul comunei este străbătut de calea ferată CF 317
(Arad - Brad), pusă în exploatare la finele secolului al XIX – lea. Calea ferată este construită la nord
de Crișul Alb și există o singură haltă, la marginea satului Răpsig.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1691
locuinţe, din care 46 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie
de 2,1 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (77024 m2) să arate o valoare
medie de 21,5 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în centrul comunei Bocsig şi locuinţe comune de genul blocurilor,
dar nu sunt caracteristice.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
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a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice și a importanței, este prevăzut a se constituii o zonă de deservire
cu apă la Bocsig. Sursa de apă pentru zona de deservire Bocsig include 3 foraje. Capacitatea de
extracție este de aproximativ 25 m3/h, apa este filtrată și tratată cu clor, fierul și manganul fiind
îndepărtate înainte ca apa sa fie furnizată. În prezent rețeaua Bocsig alimentează toate satele din
comuna Bocsig, respectiv localitățile Beliu, Tăgădău, Craiva, Coroi, Chișlaca, Bârzești, Groșeni și
Nermiș. Există un proiect, HG 577, pentru extinderea cu 7,05 km a rețelei în Mânerău.
Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea forajelor, reabilitarea
majoră a stației de tratare a apei, reabilitarea rezervoarelor de serviciu existente la Bocsig. Se
propunere furnizarea de stații auxiliare și extinderea rețelei de alimentare către toate localitățile și
satele din comunele Bocsig, Beliu, Craiva, Cărand, Archiș, Hășmaș și satul Avram Iancu din comuna
Cermei.
Strict la unitatea administrativ teritorială Bocsig situația este următoarea:
a) Bocsig, 3 foraje, STA, rezervor de stocare, magistrală de alimentare 0,3 km, reţea
13.19 km. Este propusă reabilitarea majoră a staţiei de tratare a apei. Reabilitarea a 3
foraje. Reabilitarea rezervoarelor de serviciu existente.
b) Colonia Bocsig, alimentare cu apă de la Bocsig. Există o reţea 2,88 km într-o stare
satisfăcătoare
c) Mânerău, alimentare cu apă de la Bocsig. Există o reţea 4.32 km
d) Finanţare prin proiect, HG 577, pentru 7.05 km reţea Răpsig. Alimentarea cu apă de la
Bocsig. Există o reţea 5.78 km în stare satisfăcătoare
În același contex, în comuna Bocsig există o rețea de canalizare de 2,2 km, stație de pompare
și transfer a apelor uzate spre Ineu. Se propune realizarea unei rețele de 8 km, a unei SP și transferul
apei spre SEAU Ineu.
La nivelul comunei Bocsig există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 30 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile.
La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare, unde deşeurile sunt aduse
din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Bocsig va fi deservită de staţia de transfer şi sortare de la
Ineu. Cu toate acestea, lipsa bunului simț și inexistența unei conduite ecologice, îi determină pe unii
oameni să arunce reziduurile în locuri nepermise, apărând astfel depozite clandestine de reziduuri.
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2.6.5. Unitatea administrativ teritorială Buteni
Teritoriul administrativ al comunei Buteni este traversat de un drum național, trei drumuri
judeţene, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea ferată CF 317. Astfel, în
partea estică a comunei, ci o direcție generală sud-est – nord-vest, întâlnim drumul național DN 79 A
(Vârfurile – Gurahonț - Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – granița cu Ungaria).
Primul drum județean se desprinde din DN 79 A, la ieșirea din localitatea Buteni și se îndreaptă spre
vest, fiind vorba de DJ 792 C (Buteni – Târnova – Pâncota – Sântana – Curtici – frontiera cu
Ungaria).
Al doilea drum județean este DJ 793 (Sintea Mare – Beliu – Sebiș - Buteni - Chisindia) și este
orientat de la sud spre nord. În fine, cel de-al treilea drum județean este DJ 708 (Căpruța – Gurahonț Iosaș - Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793) și este localizat în estul comunei, între Crișul Alb și
Dealul Berindia.
De la nord-nord-vest spre sud-sud-est teritoriul comunei este străbătut de calea ferată CF 317
(Arad - Brad), pusă în exploatare la finele secolului al XIX – lea. Calea ferată este construită între
Crișul Alb și Dealul Berindia, existând o singură haltă, la marginea satului Păulian.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1462
locuinţe, din care 6 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,3 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (77230 m2) să arate o valoare
medie de 22,9 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în centrul Buteniului şi locuinţe comune de genul blocurilor, dar
nu sunt caracteristice. În peisajul localității Buteni un loc distinct îl ocupă clădirile vechi, construite
înainte de 1920, care etalează o arhitectură aparte, consecință a influenței arhitecților austrieci. Din
păcate, multe din aceste clădiri sunt într-un stadiu de degradare, mai ales în situația când sunt în
proprietatea domeniului public.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
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Datorită poziției geografice, populația comunei Buteni se alimentează cu apă de la Sebiș.
Sursa de apă pentru zona de deservire Sebiș include o captare dîn râul Dezna. Capacitatea de
extracție este de 70 – 200 m3/h, iar apa este decantată, filtrată și tratată cu clor înainte de a fi
furnizată. În prezent, rețeaua Sebiș alimentează Buteniul, Chisindia și comuna Bârsa. Propunerile
pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea stației de tratare a apei de la Sebiș și
furnizarea de rețele de alimentare pentru toate localitățile și satele din comunele Sebiș, Buteni,
Chisindia, Bârsa și Ignești.
Strict pentru comuna Buteni apare următoarea situație:
a) Buteni, alimentare cu apă de la Sebiș cu o reţea 15 km. Este prevăzută reabilitarea SP
și construirea unui rezervor nou de stocare a apei de 100 m3.
b) Berindia, nu are sistem de alimentare cu apă. Este prevăzută alimentarea cu apă de la
Sebiș şi realizarea a 1200 m reţea.
c) Cuied, nu are sistem de alimentare cu apă. Este prevăzută alimentarea cu apă de la
Sebiș şi realizarea a 4200 m reţea.
d) Păulian, nu are sistem de alimentare cu apă. Este prevăzută alimentarea cu apă de la
Sebiș şi realizarea a 1800 m reţea.
În același contex, în comuna Buteni nu există o rețea de canalizare. Se propune realizarea unei
rețele de 8 km, a unei SP și transferul apei spre SEAU Sebiș.
La nivelul comunei Buteni există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 34 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Buteni va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Sebiș, stație prevăzută și cu tehnică de compostare a deșeurilor
biodegradabile.
2.6.6. Unitatea administrativ teritorială Cărand
Unitatea administrativ teritorială Cărand este traversat de două drumuri judeţene, și de mai
multe drumuri agricole. Astfel, de la vest spre est comuna este traversată de drumul județean DJ 793
(Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliștea –Sebiș - Chisindia), care este de fapt un drum de
legătură între două zone ale județului. Al doilea drum județean este DJ 793 A, care vine din Beliu,
dar prin localitățile Hășmaș, Archiș și Nermiș, pentru a ajunge în Cărand. Dacă drumurile judeţene
sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele comunale, de
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regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea
administrativ teritorială Cărand (conform fişei localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de 4 km,
toți fiind modernizați.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 515
locuinţe, din care 5 aparținea domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,2 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (30230 m2) să arate o valoare
medie de 26,8 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
centrul localității Cărand şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Cărand este arondată zonei de deservire cu apă Bocsig. Sursa de apă pentru zona de
deservire Bocsig include 3 foraje. Capacitatea de extracție este de aproximativ 25 m3/h, apa este
filtrată și tratată cu clor, fierul si manganul fiind îndepartate înainte ca apa sa fie furnizată.
În prezent, Cărandul are o rețea de sitribuție a apei de 12 km, locuitorii alimentându-se de la
Izvorul Știubei (situat la sud-est de satul Cărand). Lânga izvor există și funcționează STA clorinare,
precum și o staţie de pompare. Propunerile din master plan prevăd, prin Proiect OG7, o înlocuire de
3.45 km de reţea, reabilitare staţie de pompare şi realizarea unui nou foraj. De asemenea, se consideră
necesară realizarea unei ducţiuni de alimentare de la Beliu, de 2km.
În același contex, în comuna Cărand, practic, nu există nici rețea de canalizare. În contextul
dezvoltării infrastructurii de canalizare a apelor uzate, comuna Cărand va fi conectată la clusterul
Sebiș.
La nivelul comunei Cărand există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 9 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
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unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Cărand va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Sebiș, proiectată și cu sistem de compostare a reziduurilor biodegradabile.
2.6.7. Unitatea administrativ teritorială Cermei
Teritoriul administrativ al comunei Cermei este traversat de două drumuri judeţene, de un
drum comunal, de mai multe drumuri agricole, dar şi de o cale ferată. Drumul judeţean DJ 709 (DN 7
– Şiria – Cermei – Berechiu – Batăr) este cel mai important, el făcând legătura între Crișul Alb şi
Crişul Negru (jud. Bihor). Fiind orientat de la sud spre nord, acest drum traversează localităţile
Cermei şi Şomoşcheş.
Drumul judeţean DJ 793 are o direcţie generală vest – est şi se intersectează cu DJ 709 la sud
de localitatea Cermei. El porneşte din Sintea Mare, având ca şi destinaţie Chisindia, comună din
partea central estică a judeţului. Totodată, el leagă localitatea Avram Iancu de Cermei. Singurul drum
comunal leagă comunele Cermei de Craiva, el având ca destinaţie localitatea Coroi (DC 2). Dacă
drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele
comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din
unitatea administrativ teritorială Cermei (conform fişei localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este
de 55 km, din care 36 km sunt asfaltaţi, 11 km corespund drumurilor pietruite şi 8 km sunt drumuri
de pământ.
În unitatea administrativ teritorială Cermei există o cale ferată cu ecartament larg, care leagă
localitatea Cermei de oraşul Ineu. Linia, precum şi gara, se găsesc pe marginea sudică a localităţii. În
ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1236 locuinţe din
care 1233 erau în proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 2,2
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (91589 m2) să arate o valoare medie
de 33,3 m2/loc, valoare mai mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
Cermei şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
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În cea mai mare parte, locuitorii comunei sunt alimentaţi cu apă potabilă dintr-o sursă proprie
(3 foraje), apa fiind tratată într-o staţie înainte de a fi distribuită (printr-o reţea de 53 km) populaţiei.
Proiectul prevede reabilitarea forajelor, a staţiei de tratare a apei şi a sistemului de distribuţie a apei
potabile. Satul Avram Iancu va fi alimentat cu apă potabilă din microsistemul Bocsig/Beliu.
Deocamdată nu există o reţea de canalizare, dar proiectul prevede constituirea reţelei (10,5
km în Cermei şi 4 km în Şomoşcheş), a unei staţii de pompare şi transferul apelor uzate la SEAU
Apateu.
La nivelul comunei Cermei există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 77 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Cermei va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu - Mocrea.
2.6.8. Unitatea administrativ teritorială Chisindia
Teritoriul administrativ al comunei Chisindia este traversat de un drum județean, două
drumuri comunale, respectiv de mai multe drumuri agricole și forestiere. Astfel, în localitatea
Chisindia ajunge drumul județean DJ 793, care vine din Sintea Mare treecând prin localitățile Beliu,
Sebiș și Buteni. Drumurile comunale leagă reședința coumnei de celelalte sate: DC 59 (Chisindia –
Păiușeni) și DC 60 (Chisindia - Văsoaia).
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 709
locuinţe, toate aparținând domeniului pprivat. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 1,9
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (36093 m2) să arate o valoare medie
de 25,8 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
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Datorită poziției geografice pentru comuna Chisindia este prevăzut a se alimenta din centrul
de deservire Sebiș. Sursa de apă pentru zona de deservire Sebiș include o captare dîn raul Dezna.
Capacitatea de extracție este de 70-200 m3/h, iar apa este decantată, filtrată și tratată cu clor înainte
de a fi furnizată. În prezent, rețeaua Sebiș alimentează și localitatea Chisindia.
Strict pentru comuna Chisindia situația și propunerile sunt următoarele:
a) Chisindia, alimentare cu apă de la Sebiș, cu o rețea de 14 km, aflată într-o stare
satisfăcătoare
b) Păiușeni, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă de la
Chisindia și realizarea unei rețele de 2600 m.
c) Văsoaia, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă de la
Chisindia și realizarea unei rețele de 500 m.
În același contex, în comuna Chisindia nu există o rețea de canalizare. În aceste condiții, pe
fondul dezvoltării unei rețele de alimentare cu apă a populației din comună, este mai mult decât
necesar a se constituii un sistem de colectare a apelor uzate bazate pe plistere septice, care să fie
vidanjate cu regularitate, pentru a prevenii degradarea mediului înconjurător.
La nivelul comunei Chisindia există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 30 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Chisindia va fi deservită de
staţia de transfer şi sortare de la Sebiș, prevăzută și cu un sistem, de compostare a deșeurilor
biodegradabile.
2.6.9. Unitatea administrativ teritorială Dieci
Teritoriul administrativ al comunei Dieci este traversat de două drumuri judeţene, de două
drumuri comunale, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea ferată CF 317.
Astfel, de la est spre vest este traversat de drumul județean DJ 708 (Căpruța – Gurahonț - Iosaș Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793), care leagă comuna Dieci de comunele învecinate (Gurahonț la
est și Buteni la vest). Al doilea drum județean este DJ 792 F, care pornește din Almaș, traversează
Crișul Alb și ajunge în Dieci, de unde se îndreaptă spre nord și în comuna Dezna prin satul Laz.
Cele două drumuri comunale se desprind, spre nord, din DJ 708, spre Crocna (DC 36) și spre
Revetiș - Roșia (DC 33). Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate (existând încă sectoare pietruite), cu
o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai
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greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială
Dieci (conform fişei localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de 19 km, din care 5 km sunt
asfaltaţi și 14 km corespund drumurilor pietruite.
În partea sud – vestică a comunei, pe o mică porțiune, este un segment al căii ferate CF 317
(Arad – Brad), cu halta Joia Mare.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 762
locuinţe, din care 3 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
1,9 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (37807 m2) să arate o valoare
medie de 25 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
centrul localității Dieci şi locuinţe comune de genul blocurilor, dar nu sunt caracteristice.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Dieci este arondată zonei de deservire cu apă Gurahonț. Sursa de apă pentru zona de
deservire Gurahonț include 10 foraje de mare adancime. Capacitatea de extracție este de aproximativ
25 l/s, iar apa este tratată cu clor înainte de a fi furnizată. În prezent, rețeaua Gurahonț alimentează
localitățile Gurahonț, Bonțești, Honțisor, Pescari, Iosaș, Almaș, Cil, Rădești, Dieci, Brazii, Iacobini și
Mădrigești.
Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea forajelor, a stațiilor
de pompare, reabilitarea facilităților de tratare și stații auxiliare suplimentare pentru a alimenta sate
adiționale din Gurahonț. Furnizarea de rețele de alimentare tuturor localităților și satelor din
comunele Gurahonț, Almaș, Dieci, Brazii și Plescuta.
Referitor strict la comuna Dieci, apare următoarea situație, cu propunerile aferente:
a) Cociuba, nu are sistem de alimentare cu apă. Nu sunt necesare lucrări. Populaţie sub
50 de locuitori
b) Crocna, nu are sistem de alimentare cu apă. Se dorește crearea unei reţele de 2800 m
şi alimentare de la Dieci (sistemul Gurahonț).
c) Dieci are o sursă de apă din 2 foraje și o reţea 3.8 km. Este necesară extinderea reţelei
cu 2000 m şi alimentare de la Almaș (sistemul Gurahonț)
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d) Roșia, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propunea realizarea unei reţelea de 500
m şi alimentare de la Dieci (sistemul Gurahonț).
e) Revetiș, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei reţele de 1800
m şi alimentare de la Dieci (sistemul Gurahonț).
În același contex, în comuna Dieci, practic, nu există nici rețea de canalizare, deși se
menționează existența unei conducte pentru canalizare de 0,7 km. În master planul privind extinderea
rețelei de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate nu sunt prevederi pentru comuna Dieci. În
acest sens, este imperios necesar ca apele uzate să fie deversate în pristere individuale și colectate
periodic pentru a fi duse la SEAU Sebiș sau SEAU Gurahonț.
La nivelul comunei Dieci există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 50 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Dieci va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Sebiș, stație prevăzută și cu tehnică de compostare a deșeurilor
biodegradabile. Din păcate, datorită lipsei de bun simț sau educației lacunare, mai sunt indivizi care
abandonează deșeurile în locuri nepermise, de unde pot fi antrenate de ape și duse chiar până în
Crișul Alb.
2.6.10. Unitatea administrativ teritorială Gurahonț
Teritoriul administrativ al comunei Gurahonț este traversat de un drum național, un drum
judeţean, de șase drumuri comunale, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea
ferată CF 317. Astfel, de la est spre vest este traversat de drumul național DN 79 A (Vârfurile –
Gurahonț - Bonțești – Buteni – Ineu – Chișineu Criș - Vărșand – granița cu Ungaria). Drumul
județean DJ 708 (Căpruța – Gurahonț - Iosaș - Dieci – Cociuba – Berindia – DJ 793), are o direcție
sud – nord până în localitatea Gurahonț, de unde se îndreaptă spre nord – vest trecând în comuna
Dieci.
Cele șase drumuri comunale pornesc din Gurahonț, din alte sate sau drumuri, pentru a ajunge
la cele mai îndepărtate localități ale comunei. Acest drumuri sunt: DC 37 (Iosaș - Feniș); D 38
(Gurahonț - Zimbru; DC 39 (DC 38 – Valea Mare); DC 40 (Zimbru - Dulcele); DC 54 (Gurahonț Honțișor); DC 58 (Bonțești – Mustești). Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate (existând încă
sectoare pietruite), cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele comunale, de
regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea
371

administrativ teritorială Gurahonț (conform fişei localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de 48
km, din care 3 km sunt asfaltaţi, 43 km corespund drumurilor pietruite și 2 km sunt drumuri de
pământ.
De la vest la est teritoriul comunei este străbătut de calea ferată CF 317 (Arad - Brad), pusă în
exploatare la finele secolului al XIX – lea. Gurahonțul este unul din punctele importante de pe
această cale ferată, gara fiind amplasată în partea de nord a localității. Și localitatea Bonțești este
deservită de această cale ferată, prin halta de oprire.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1833
locuinţe, din care 12 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie
de 2,2 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (93177 m2) să arate o valoare
medie de 23,1 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în centrul Gurahonțului şi locuinţe comune de genul blocurilor,
dar nu sunt caracteristice. În peisajul localității Gurahonț un loc distinct îl ocupă clădirile vechi,
construite înainte de 1920, care etalează o arhitectură aparte, consecință a influenței arhitecților
austrieci. Din păcate, multe din aceste clădiri sunt într-un stadiu de degradare, mai ales în situația
când sunt în proprietatea domeniului public.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice, a dimensiunii și a influenței asupra teritoriilor învecinate, în
comuna Gurahonț este prevăzut a se constituii o zonă de deservire cu apă. Sursa de apă pentru zona
de deservire Gurahonț include 10 foraje de mare adancime. Capacitatea de extracție este de
aproximativ 25 l/s, iar apa este tratată cu clor înainte de a fi furnizată. În prezent, rețeaua Gurahonț
alimentează localitățile Gurahonț, Bonțești, Honțisor, Pescari, Iosaș, Almaș, Cil, Rădești, Dieci,
Brazii, Iacobini și Mădrigești.
Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea forajelor, a stațiilor
de pompare, reabilitarea facilităților de tratare și stații auxiliare suplimentare pentru a alimenta sate
adiționale din Gurahonț. Furnizarea de rețele de alimentare tuturor localităților și satelor din
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comunele Gurahonț, Almaș, Dieci, Brazii și Plescuta. Strict la nivelul comunei, sunt următoarele
propuneri:
a) Bontesti, alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 6.04 km satisfăcătoare
b) Dulcele, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea
500 m.
c) Gurahont, sursa de apă - 10 foraje de mare adâncime. Apa trece printr-un proces de dezinfecţie
înainte de a fi distribuită printr-o reţea 12.6 km. Este propusă reabilitare a 10 foraje şi a staţiei de
pompare, a 4 staţii auxiliare pentru alimentarea unor sate adiţionale, reabilitare minoră a
instalaţiei de tratare.
d) Hontisor, alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 1.84 km în stare satisfăcătoare
e) Fenis, nu are sistem de alimentare cu apă. Este prevăzută alimentarea cu apă de la Gurahont,
printr-o reţea de 1000 m.
f) Pescari, alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 1.5 km în stare satisfăcătoare
g) Iosas, alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 0.5 km, extîndere reţea de alimentare cu apă
1000m.
h) Mustesti, nu are sistem de alimentare cu apă. Alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 500 m.
i) Valea Mare, nu are sistem de alimentare cu apă. Alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 500 m.
j) Zimbru, nu are sistem de alimentare cu apă. Alimentare cu apă de la Gurahont. Reţea 2100 m.
În același contex, în comuna Gurahonț există o rețea de canalizare de 3,4 km care deversează
într-o SEAU existentă, prevazută cu treaptă mecanica de tratare. Nu există zone adiacente care să
poată fi incluse, în mod economic, într-un proiect regional. Se propune extinderea rețelelor colectoare
cu 4 km în Gurahonț, reabilitarea și extinderea SEAU existente pentru a asigura tratare completă.
La nivelul comunei Gurahonț există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 49 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Gurahonț va fi deservită de
staţia de transfer şi sortare de la Sebiș, stație prevăzută și cu tehnică de compostare a deșeurilor
biodegradabile.
2.6.11. Unitatea administrativ teritorială Ineu
Teritoriul administrativ Ineu este traversat de un drum național, de două drumuri judeţene, de
un drum comunal și de mai multe drumuri agricole, respectiv de două căi ferate. Drumul național DN
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79 A, care face legătura între partea estică (vârfurile) și vestică (Vărșand) a județului, traversează
comuna de la est spre vest, trecând prin orașul Ineu. Drumul judeţean DJ 792 (Socodor – Nădab –
Cintei – Seleuș - Ineu) vine dinspre sud – vest și continuă pe centura sudică a orașului până la
intersecția cu DN 79 A. Al doilea drum județean este DJ 792 D și leagă orașul Ineu de comuna
Târnova, trecând și prin satul Mocrea. Singurul drum comunal este DC 29 C, care leagă orașul Ineu
de Satu Mic (comuna Șilindia).
Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate
spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă.
Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială Ineu (conform fişei localităţii realizată de
CJ Arad în 2012) este de 56 km, din care 20 km sunt asfaltaţi, 5 km corespund drumurilor pietruite şi
12 km sunt drumuri de pământ.
La sfârșitul secoluli al XIX – lea a fost finalizată calea ferată CF 317 care leagă municipiul
Arad de orașul Brad (județul Hunedoara). Ineul este unul din orașele importante deservite de această
cale ferată, fiind în același timp și un nod feroviar, în sensul că de aici se desprinde calea ferată Ineu
– Cermei.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în uat Ineu existau 4640 locuinţe,
din care 172 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 2
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (210314 m2) să arate o valoare medie
de 22,3 m2/loc, valoare comparativă cu alte teritorii limitrofe.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, asemănătoare celor din mediul rural,
construite fie din materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
În nucleul urban al orașului pot fi observate, din păcate nu într-un stadiu de întreținere
corespunzătoare, clădiri cu unul sau două nivele, construite la finele secolului al XIX – lea și
începutul secolului XX. Aceste clădiri (Foto 4) etalează o arhitectură specifică (neorenascentistă cu
elemente baroc), întâlnită și în centrul municipiului Arad. Ele au fost ridicate după planurile
arhitecților formați la Budapesta sau Viena.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor de din perioada
comunistă sunt locuinţele comune de genul blocurilor. Din păcate, în momentul de față se constată și
numeroase situații când, diferite clădiri (mai ales cele vechi aflate într-un proces de retrocedare sau
care au fost deja retrocedate) sunt într-un stadiu accentuat de degradare, putând devenii chiar pericol
public.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
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a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice, a nivelului de dezvoltare economică și a numărului mai mare de
locuitori (care duc și la un consum mai mare de apă), Ineu devine centrul unei zonei de deservire cu
apă Ineu. Sursa de apă pentru această zonă include 7 foraje la nord de Ineu şi 2 foraje la sud, care
deservesc atât oraşul Ineu cât şi localitatea satelit Mocrea, precum şi localităţile Şicula şi Gurba.
Capacitatea de extracţie este de aproximativ 3-8 l/s, iar apa este aerată, filtrată şi tratată cu clor
înainte de a fi furnizată.
Propunerile pentru oraşul Ineu vizează furnizarea de interconexiuni la reţea pentru a
îmbunatăţi zonele de presiune; reabilitarea staţiei de tratare a apei, a staţiei de pompare şi a
rezervoarelor de stocare; reabilitarea a 20 km de reţea; furnizarea de capacitate suplimentară de
stocare de 250 m3 pentru frontul de captare sud; furnizarea de 2 foraje suplimentare cu o adâncime
de 100 m în frontul de captare sud şi instalaţie automată de clorinare - frontul de captare sud. Pentru
Mocrea se propune extinderea retelei de distribuţie (cu 4 km) şi înlocuirea magistralei de alimentare
de la Ineu. Există un proiect finanţat prin OG7 pentru alimentarea cu apă din Ineu pentru Chereluş.
În ceea ce privește rețeaua de canalizare a orașului, în vederea colectării apelor uzate, Ineul
deține un sistem de canalizare și o SEAU. Rețeaua este raportată ca având o lungime de 8,5 km, din
canale colectoare din beton armat, și se crede că a fost construită în jurul anului 1982, fiind realizate
extinderi în 1995, 2000 și 2004, deservind 4000 de locuitori. O mare parte a rețelei necesită înlocuire,
în special cea construita în 1995, deoarece canalele colectoare au fost executate cu înclinații incorecte
și îmbinări deficitare. Există o rețea de colectare a apelor pluviale.
SEAU are nevoie de reparații, iar, în prezent, se execută lucrări de extindere și îmbunătățire.
Sunt proiectate doua linii cu aproximativ 25 l/s fiecare, cu trepte mecanice și biologice, cu
îndepărtarea biologică a azotului și îndepărtarea fosforului prin dozaj chimic. Datorită limitării
fondurilor, construcția se desfășoară pe etape: construcția actuală va oferi o treaptă mecanică
completă, împreună cu aerare și două rezervoare de nitrificare pentru două linii, însă doar o linie va
dispune de echipament mecanic/electric instalat în acest moment; doar unul dintre cele doua Cuve de
Decantare Finala (CDF) necesare va fi construit și utilat; nu se prevede deshidratarea namolului.
Satul Mocrea nu are rețea colectoare.
Se propune extinderea rețelei colectoare în Ineu și fînalizarea reabilitării SEAU care este în
curs de desfășurare. Aceasta SEAU va reprezenta un centru local al grupului. Se vor prevedea rețele
în Mocrea, Șicula Beliu, Tăgădău, Bocsig și Colonia Bocsig, iar apele uzate vor fi colectate și
transferate la SEAU Ineu.
La nivelul uat Ineu există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele electrice
însumând 60 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să fie disponibilă pentru 807 case
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beneficiare, rețeaua de distribuție să aibă o lungime de 44 km. Cu toate acestea, mai sunt numeroase
cazuri unde încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile.
La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare, unde deşeurile sunt aduse
din teritoriul aferent fiecărei staţii. O astfel de staţie de transfer şi sortare este în curs de finalizare la
Ineu – Mocrea, care va gestiona deșeurile colectate din 10 unități administrativ teritoriale din spațiul
limitrof: Apateu, Beliu, Bocsig, Cermei, Ineu, Seleuș, Șicula, Șilindia, Târnova și Tauț. Vechiul
deponeu al orașului a fost închis conform prevederilor de mediu în vigoare.
2.6.12. Unitatea administrativ teritorială Mișca
Teritoriul administrativ al comunei Mişca este traversat de un drum judeţean, patru drumuri
comunale şi mai multe drumuri agricole. Drumul judeţean DJ 794 este cel mai important, el făcând
legătura între DN 79 (Arad - Oradea) şi DJ 709. Este orientat pe o direcţie generală vest – est şi
traversează localităţile comunei, mai puţin Zerindu Mic. Acest sat este legat de drumul judeţean DJ
794 prin drumul comunal DC 122.
Alte două drumuri comunale pornesc din Mişca spre Adea (DC 129) şi Şepreuş (DC 128, care
se intersectează cu DJ 793). Al patrulea drum comunal (DC 124) leagă comuna Şepreuş de Satu Nou.
Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune
despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă. Lungimea
drumurilor din unitatea administrativ teritorială Mişca este de 58 km, din care 18 km sunt asfaltaţi, 26
km corespund drumurilor pietruite şi 14 km sunt drumuri de pământ (conform Fişa localităţii din
2012).
În unitatea administrativ teritorială Mişca, la nivelul anului 2013 existau 1555 locuinţe din care
1552 erau în proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 2,41
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (62603 m2) să arate o valoare medie
de 16,7 m2/loc.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întlnim în
Mişca şi locuinţe comune de genul blocurilor.
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Referitor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din comuna Mişca, se
constată următoarea situaţie: lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de
doar 2 km, cu o capacitate de 2500 m3/zi, care necesarul populaţiei. Din păcate nu există o reţea de
canalizare, ceea ce înseamnă ca apele uzate sunt deversate direct în natură.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care se
urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de a fi
deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Mişca, conform acestui proiect, este arondată zonei de deservire cu apă 5 – Chişineu
Criş. Sursa de apă pentru zona de deservire Chişineu Cris include 12 foraje de mare adâncime dintre
care funcţionează doar 6. Capacitatea de extracţie este de aproximativ 110m3/h, iar apa este aerată,
filtrată şi tratată cu clor înainte de a fi furnizată. În urma finalizării implementării proiectului se
doreşte ca toate localităţile comunei să fie alimentate cu apă potabilă de la Chişineu Criş printr-o
reţea de distribuţie a cărei lungime diferă de la o localitate la alta: Mişca, 6,5 km; Vânători, 6,8 km;
Satu Nou, 4,6 km şi Zerindu Mic, 1,2 km.
În ceea ce priveşte evacuarea apelor uzate din localităţile comunei Mişca nu sunt menţionate
informaţii în Master Planul acestui proiect. În acest sens, ar fi necesară evacuarea lor spre SEAU
Chişineu Criş, sau tratarea corespunzătoare în fose septice individuale.
La nivelul comunei Mişca există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 30 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Mişca va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Chişineu Criş (prevăzută şi cu instalaţii de compostare a deşeurilor
biodegradabile).
2.6.13. Unitatea administrativ teritorială Pâncota
Teritoriul administrativ al Pâncotei este traversat de două drumuri judeţene, de mai multe
drumuri agricole, precum și de calea ferată CF 317. Drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria – Cermei
– Berechiu – Batăr) este cel mai important drum județean, el făcând legătura între Crișul Alb şi Crişul
Negru (jud. Bihor). În mijlocul orașului Pâncota se intersectează cu drumul județean DJ 792 C
(Buteni – Târnova – Măderat – Pâncota – Sântana - Curtici). Prin partea de vest și nord a orașului
trece calea ferată CF 317 Arad – Brad, care a fost dată în folosință, pe întreaga lungime, la finele
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secolului al XIX – lea. Segmentul Sântana – Pâncota a fost finalizat în 1877, făcând astfel legătura
dintre aceste localități și partea de nord a podgoriei arădene. Această cale ferată a stimulat
dezvoltarea economică a orașului, favorizând mișcarea de materii prime, produse și oameni.
În ceea ce priv-eşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în aceast teritoriu administrativ
existau 2651 locuinţe, din care 22 erau publice. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,9 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (136083 m2) să arate o valoare
medie de 17,9 m2/loc, valoare mai mică comparativ cu unitățile administrativ teritoriale limitrofe.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Cu toate că sunt predominante locuinţele individuale, asemănătoare celor din mediul
rural, construite fie din materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne,
clădirile din partea centrală, unele având două nivele (construite la finele secolului al XIX – lea și
începutul secolului al XX – lea), sunt reprezentative pentru acest oraș. De asemenea, consecinţă a
planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
Pâncota şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Sursa de apă pentru zona de deservire Pâncota include 6 foraje. Capacitatea de extracţie este
de aproximativ 35 l/s, iar apa este tratată cu clor înainte de a fi furnizată. Satele periferice nu dispun
de alimentare cu apă administrată.
Prin programul SAMTID se va prevedea reabilitarea celor 6 foraje, o nouă STA pentru
îndepărtarea arsenicului, instalaţie de clorinare, staţie de pompare, rezervor de stocare, extinderea cu
6,3 km a reţelei Pâncota şi un nou sistem de alimentare şi reţea către Măderat. Propunerile pentru
această zonă de alimentare cu apă vizează reabilitarea şi extinderea reţelei în Pâncota. Extinderea
reţelei în Măderat şi extinderea magistralei de alimentare şi a reţelei către comuna Seleuş.
Referitor la situația colectării și epurării apelor uzate, în unitatea administrativ teritorială
Pâncota se înregistrează următoarea situație. Se raportează că Pâncota dispune de o rețea de
canalizare limitată, de 7,8 km, care deversează într-o SEAU existentă, prevăzută cu trepte
mecanice/biologice, dar care în prezent nu funcționează. Comunele adiacente, Șiria și Târnova, nu
dispun de rețele colectoare și în comuna Seleuș se raportează existența unei rețele de 1 km, însă fără
SEAU.
Există o posibilitate semnificativă de a crea un proiect regional cu baza la Pâncota. Se
propune extinderea rețelei de colectare în Pâncota și construirea unei noi SEAU (20.000 l.e.)
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asigurând tratare secundară completă și îndepărtarea nutrienților, care să deservească zona. În zonele
mărginașe, Seleuș, Galșa, Mâsca, Șiria și Târnova, se vor prevedea rețele colectoare, iar apele uzate
vor fi transferate către noua SEAU regională la Pâncota. La nivelul orașului se va extinde rețeaua de
canalizare cu 23 km iar în Măderat cu 7,5 km. Acest sat va fi racordat la magistrala de transfer de la
Târnova spre SEAU Pâncota
La nivelul unității administrativ teritoriale Pâncota există alimentare cu energie pentru toate
locuinţele (reţelele electrice însumând 68,2 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să fie
disponibilă doar pentru orașul Pâncota. În această localitate există o rețea de distribuție a gazelor
naturale cu o lungime de 52 km, care deservește atât populația pentru consumul casnic (100000 m3 în
2013), cât și agenții economici (405 m3 în 2013). Cu toate acestea mai sunt locuinţe încălzite cu lemn
sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de
transfer şi sortare, unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Unitatea
administrativ teritorială Pâncota va fi deservită de staţia de transfer şi sortare de la Chișineu – Criș,
stație prevăzută și cu sisteme de compostare. Vechiul deponeu din Pâncota a fost închis, respectând
legislația europeană de mediu.
2.6.14. Unitatea administrativ teritorială Sebiș
Teritoriul administrativ al sebișului este traversat de două drumuri judeţene, de un drum
comunal și de mai multe drumuri agricole. Astfel, de la sud spre nord este traversat de drumul
județean DJ 792 B (Hodiș - Bârsa – Sebiș - Moneasa – limită de județ), pentru ca de la vest spre est
să fie traversat de drumul județean DJ 793 (Sintea Mare – Vasile Goldiș - Beliu – Seliște –Sebiș Chisindia). De asemenea, orașul Sebiș este deservit și de calea ferată CF 317 (Arad – Brad).
Mai amintim și prezența drumului comunal DC 14, care pornește din Prunișor spre DC 15
(care ajunge în Ignești). Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi
lucru se poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme
nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială Sebiș (conform fişei
localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de 50 km, din care 45 km sunt asfaltaţi, 4 km corespund
drumurilor pietruite, iar drumurile de pământ totalizează 1 km. Lungimea străzilor orășenești este de
50 km, din care 41 sunt modernizați.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 2515
locuinţe, din care 6 aparținea domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,4 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (160209 m2) să arate o valoare
medie de 26,6 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte situații.
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Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această unitate
administrativă sunt diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul
membrilor care formează o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului
rural, construite fie din materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în centrul localității Sebiș şi locuinţe comune de genul blocurilor.
Construcții de acest gen au continuat și în ultimii ani.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Sebișul constituie nucleu zonei de deservire cu apă 12, datorită capacităților existente, a
numărului de locuitori și a poziției geografice. În momentul de față sursa de apă pentru zona de
deservire Sebiș include o captare din râul Sebiș. Capacitatea de extracție este de 70 – 200 m3/h, iar
apa este decantată, filtrată și tratată cu clor înainte de a fi furnizată. În prezent, rețeaua Sebiș
alimentează Buteni, Chisindia și comuna Bîrsa.
Propunerile pentru aceasta zonă de deservire cu apă vizează reabilitarea stației de tratare a
apei de la Sebiș și furnizarea de rețele de alimentare pentru toate localitățile și satele din unitatea
administrativă Sebiș și comunele Buteni, Chisindia, Bârsa și Ignești. Donceniul este alimentat cu apă
de la Sebiș, dar este necesară o extindere a rețelei cu 500 m. Prunișorul are alimentare dintr-un foraj
local, fiind prevăzută o aducţiune nouă de alimentare şi alimentare cu apă de la Sebis. Sălăjeniul are
alimentare cu apă de la Sebiș și este necesară extinderea rețelei cu 600 m. De asemenea, este
prevăzută reabilitarea stației de tratare a apei, a stațiilor de pompare și a instalațiilor de captare a apei
din Sebiș.
În ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate, la Sebiș se constituie un cluster care să
deservească un teritoriu mai mare. Sebișul dispune de o rețea colectoare scurtă, de 5 km, care
deversează într-o SEAU existentă, prevazută cu treaptă mecanică de tratare. Zona adiacentă Buteni
nu are rețea colectoare. Se propune extinderea rețelelor de colectare în Sebiș cu 22 km și construirea
unei noi SEAU cu tratare completă.
La nivelul unității administrative Sebis există alimentare cu energie pentru toate locuinţele
(reţelele electrice însumând 30,1 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În
aceste condiţii, încălzirea multor locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL. De asemenea,
sunt și locuințe, de regulă blocuri, care sunt racordate la o rețea centzralizată, în 2013 fiind distribuită
populației energie termică în valoare de 522 Gcal.
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În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Unitatea administrativ teritorială Sebiș
va fi deservită de o staţie de transfer şi sortare care este construită între localitățile Sebiș și Prunișor,
la sud de drumul județean ce leagă aceste localități. Stația de transfer și sortare (Foto 8) va fi
prevăzută și cu tehnologie de compostare a deșeurilor biodegradabile.
Suprafața spațiilor verzi în Sebiș este de 15 ha, fiind vorba în special de parcul din centrul
orașului. Raportat la numărul de locuitori, fiecărui cetățean din Sebiș îi revine suprafața de 24,8 m2.
2.6.15. Unitatea administrativ teritorială Seleuș
Teritoriul administrativ al comunei Seleușului este traversat de două drumuri judeţene, de un
drum comunal și de mai multe drumuri agricole. Drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria – Seleuș Șicula - Cermei – Berechiu – Batăr) este cel mai important drum județean, el făcând legătura între
Crișul Alb şi Crişul Negru (jud. Bihor). Fiind orientat de la sud spre nord, acest drum traversează
doar Seleușul.
Drumul judeţean DJ 792 are o direcţie generală vest – est şi ajunge în Seleuș pornind din
Socodor și trecând prin Nădab și Zarand. În centru Seleușului se suprapune, până în nordul acestei
localități, cu DJ 709, dar, după trecerea Cigherului, se desprinde și pornește spre Ineu. Singurul drum
comunal din unitatea administrativ teritorială Seleuș este DC 20, care leagă localitățile Iermata și
Moroda de DJ 792. Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru
se poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme
nefavorabilă. Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială Cermei (conform fişei
localităţii realizată de CJ Arad în 2012) este de 35 km, din care 4 km sunt asfaltaţi și 31 km
corespund drumurilor pietruite.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1087
locuinţe toate fiind în proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 4
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (65834 m2) să arate o valoare medie
de 60,5 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
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vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
Cermei şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Seleuș este arondată zonei de deservire cu apă Pâncota. Sursa de apă pentru zona de
deservire Pâncota include 6 foraje. Capacitatea de extracţie este de aproximativ 35 l/s, iar apa este
tratată cu clor înainte de a fi furnizată. Satele periferice nu dispun de alimentare cu apă administrată.
Prin programul SAMTID se va prevedea reabilitarea celor 6 foraje, o nouă STA pentru
îndepartarea arsenicului, instalaţie de clorinare, staţie de pompare, rezervor de stocare, extinderea cu
6,3 km a reţelei Pâncota şi un nou sistem de alimentare şi reţea către Măderat. Propunerile pentru
această zonă de alimentare cu apă vizează reabilitarea şi extinderea reţelei în Pâncota, extinderea
reţelei în Măderat şi extinderea magistralei de alimentare şi a reţelei către comuna Seleuş.
În momentul de față nici o localitate din comuna Seleuș nu au alimentare cu apă urmând ca
toate acestea să fie deservite de centrul Pâncota după extinderea rețelei de alimentare: 10,8 km în
Seleuș, 4 km în Moroda și 2,5 în Iermata. Până la împlinirea acestui deziderat populația acestor
localități rurale se va alimenta cu apă de la pompele din sate.
În același contex, în comuna Seleuș, practic, nu există nici rețea de canalizare. Se
menționează existența unui km de canalizare în localitatea Seleuș, dar apa menajeră captată nu ajunge
în vreun SEAU (stație de epurare a apelor uzate). Se propune extinderea rețelei de colectare în
Pancota și construirea unei noi SEAU (20.000 l.e.) asigurand tratare secundară completă și
îndepărtarea nutrienților, care să deservească zona. În zonele mărginașe, Seleuș, Galșa, Mâsca, Șiria
și Târnova se vor prevedea rețele colectoare, iar apele uzate vor fi transferate către noua SEAU
regională la Pâncota. În acest sens, la Seșeuș se vor realiza 9 km de rețea de canalizare, se va
construii o stație de pompare, iar apa uzată va fi transferată, spre a fi epurată, la SEAU Pâncota.
La nivelul comunei Seleuș există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 52 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Seleuș va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu - Mocrea.
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2.6.16. Unitatea administrativ teritorială Șepreuș
Teritoriul administrativ al Şepreuşului este traversat de un drum judeţean, patru drumuri
comunale şi mai multe drumuri agricole. Drumul judeţean DJ 793 este cel mai important, el făcând
legătura între localităţile Sintea Mare şi Chisindia. Este orientat pe o direcţie generală vest – est şi
traversează drumul judeţean DJ 709, care traversează localitatea Cermei.
Drumurile comunale fac legătura dintre Şepreuş şi Satu Nou (DC 124), Mişca (DC 128),
Chereluş (DC 132), respectiv Apateu (DC 133). Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de
rulare bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu
practicabile pe vreme nefavorabilă. Conform fişei localităţii (redactată în 2012), lungimea drumurilor
din unitatea administrativ teritorială Şepreuş este de 27 km, din care 5,5 km sunt modernizate, 20,5
km sunt de pământ şi 1 km pietruite. Cu siguranţă că, raportat la 2014, situaţia nu mai este aceaşi.
În unitatea administrativ teritorială Şepreuş, la nivelul anului 2013 existau 1049, toate în
proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 2,5 locuitori/locuinţă, pentru
ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (61342 m2) să arate o valoare medie de 23,3 m2/loc.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Astfel, există atât case vechi, ridicate din pământ bătut (chirpici, văiugă), locuite sau
părăsite, mai mult sau mai puţin întreţinute, cât şi clădiri noi, ridicate cu materiale de construcţii
moderne, care asigură un confort ridicat.
O situaţie aparte este caracteristică clădirilor ridicate de etnici rromi, clădiri care respectă
anumite elemente specifice şi care pun în evidenţă un numit statut social. Arhitectura acestor clădiri
nu se integrează în arhitectura localităţii, ceea ce dă naştere unor contraste evidente, a unui amalgam
arhitectural care denaturează aspectul localităţii. În cele mai multe cazuri este vorba de clădiri mari,
cu unul sau două nivele, cu turnuri şi/sau coloane şi cu o intrare mare. Au mai multe încăperi dar, în
general, nu sunt ocupate decât într-un procent foarte mic. De regulă sunt construite din cărămizi şi în
cele mai multe cazuri nu sunt terminate sau finisate prin tencuială şi culoare.
Planul de urbanism general al localităţii face prevederi clare referitoare la politica
construcţiilor (arhitectură, înălţime, amplasare faţă de stradă etc). Pentru a eluda aceste prevederi,
sunt achiziţionate case vechi, la strada principală, dar care sunt abandonate tocmai în ideea de a se
degrada rapid şi de a se dărâma singure. În spatele lor sunt construite case noi, cu arhitectura
menţionate anterior.
Referitor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din comuna Şepreuş, se
constată următoarea situaţie: lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de
35,2 km, cu o capacitate de 782 m3/zi, care asigură necesarul populaţiei. Din păcate nu există o reţea
de canalizare, ceea ce înseamnă ca apele uzate sunt deversate direct în natură.
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În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Şepreuş, conform acestui proiect, va avea propria ei sursă de alimentare cu apă
realizându-se un foraj nou de adâncime, o staţie de dezinfecţie, iar reţeaua actuală va fi extinsă cu 2
km.
În ceea ce priveşte evacuarea apelor uzate din Şepreuş se propune evacuarea acestora spre
clusterul din Apateu. Astfel, se propune realizarea unui proiect regional cu reţele colectoare şi o nouă
SEAU la Apateu, împreună cu reţele colectoare în Şepreuş, Cermei şi Şomoşcheş, respectiv
transferarea apelor uzate la Apateu. Ca atare, este necesară realizarea reţelei de canalizare de 9 km
lungime, SP şi transferul acestora la SEAU Apateu.
La nivelul comunei Şepreuş există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 21 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL. Acest lucru presupune
existenţa surselor individuale de încălzire, cu unul sau mai multe focuri, cu consecinţele ce decurg
din această situaţie (consum mare de lemn, preluat din pădurile limitrofe; emisii de CO2 etc.)
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Şepreuş va fi deservită de
staţia de transfer şi sortare de la Chişineu Criş (prevăzută şi cu instalaţii de compostare a deşeurilor
biodegradabile).
2.6.17. Unitatea administrativ teritorială Șicula
Teritoriul administrativ al comunei Șicula este traversat de un drum național, de două drumuri
judeţene, de un drum comunal și de mai multe drumuri agricole. Drumul național DN 79 A, care face
legătura între partea estică (vârfurile) și vestică (Vărșand) a județului, traversează comuna de la sudest spre nord-vest, trecând prin localitățile Șicula și Chereluș. Drumul judeţean DJ 709 (DN 7 – Şiria
– Cermei – Berechiu – Batăr) este cel mai important drum județean, el făcând legătura între Crișul
Alb şi Crişul Negru (jud. Bihor). Fiind orientat de la sud spre nord, acest drum traversează localităţile
Șicula şi Gurba.
Drumul judeţean DJ 791 are o direcţie generală sud-vest – nord-est şi ajunge în Chereluș,
pornind din Zimandu Nou. Singurul drum comunal din comuna Șicula leagă satul Chereluș de
comuna Șepreuș. Dacă drumurile judeţene sunt asfaltate, cu o cale de rulare bună, nu acelaşi lucru se
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poate spune despre cele comunale, de regulă pietruite, mai greu practicabile pe vreme nefavorabilă.
Lungimea drumurilor din unitatea administrativ teritorială Cermei (conform fişei localităţii realizată
de CJ Arad în 2012) este de 48,2 km, din care 9,1 km sunt asfaltaţi, 33,6 km corespund drumurilor
pietruite şi 5,5 km sunt drumuri de pământ.
În ceea ce priv-eşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1882
locuinţe toate fiind în proprietate privată. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de 2,3
locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (108527 m2) să arate o valoare medie
de 24,8 m2/loc, valoare comparativă cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne. De asemenea, consecinţă
a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi demarat în perioada anilor ’80), în
vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a asigura cazare populaţiei, întâlnim în
Cermei şi locuinţe comune de genul blocurilor.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Comuna Șicula este arondată zonei de deservire cu apă Ineu. Sursa de apă pentru această zonă
include 7 foraje la nord de Ineu şi 2 foraje la sud, care deservesc atât oraşul Ineu cât şi localitatea
satelit Mocrea, precum şi localităţile Şicula şi Gurba. Capacitatea de extracţie este de aproximativ 3-8
l/s, iar apa este aerată, filtrată şi tratată cu clor înainte de a fi furnizată.
Propunerile pentru oraşul Ineu vizează furnizarea de interconexiuni la reţea pentru a
îmbunatăţi zonele de presiune; reabilitarea staţiei de tratare a apei, a staţiei de pompare şi a
rezervoarelor de stocare; reabilitarea a 20 km de reţea; furnizarea de capacitate suplimentară de
stocare de 250 m3 pentru frontul de captare sud; furnizarea de 2 foraje suplimentare cu o adâncime
de 100 m în frontul de captare sud şi instalaţie automată de clorinare - frontul de captare sud. Pentru
Mocrea şi Şicula se propune extinderea retelei de distribuţie (cu 4 km) şi înlocuirea magistralei de
alimentare de la Ineu. Există un proiect finanţat prin OG7 pentru alimentarea cu apă din Ineu pentru
Chereluş.
Deocamdată nu există o reţea de canalizare, dar proiectul prevede constituirea reţelei (9 km),
a unei staţii de pompare şi transferul apelor uzate la SEAU Ineu (care este în curs de modernizare).
La nivelul comunei Șicula există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 68,2 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
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În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Șicula va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu - Mocrea.
2.6.18. Unitatea administrativ teritorială Șilindia
Teritoriul administrativ al comunei Buteni este traversat de un drum judeţean, de trei drumuri
comunale și de mai multe drumuri agricole și forestiere. Astfel, prin centrală a comunei, cu o direcție
generală est – vest, întâlnim drumul județean DJ 792 C (Buteni – Târnova – Pâncota – Sântana –
Curtici – frontiera cu Ungaria).
Primul drum comunal leagă satul Iercoșeni de DJ 792 C, drum orientat sud – nord. Al doilea
drum comunal (DC 63) face legătura între localitățile Luguzău și Tauț și trece prin localitatea Camna.
În fine, cel de-al treilea drum comunal, DC 27, pornește din Șilindia și trece prin Satu Mic, pentru a
ajunge la Mocrea.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 668
locuinţe, din care 2 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
1,3 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (23853 m2) să arate o valoare
medie de 28,3 m2/loc, valoare mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne, mai trainice, cu o
arhitectură specifică.
De asemenea, consecinţă a planurilor de sistematizare a localităţilor rurale (conceput şi
demarat în perioada anilor ’80), în vederea creşterii suprafeţelor agricole şi din necesitatea de a
asigura cazare populaţiei, întâlnim în Satu Mic şi locuinţe comune de genul blocurilor, dar nu sunt
caracteristice.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice, comun Șilindia este arondată zonei de deservire 10 – Tauț. Sursa
de apă pentru zona de deservire Tauț include 4 foraje de mică adâncime dintre care funcționează doar
3. Capacitatea de extracție este de 2 - 51 l/s, iar apa este filtrată și tratată cu clor înainte de a fi
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furnizată. În prezent, Tauț alimentează satul Dud. Alte sate periferice nu dispun de alimentare cu apă
administrată. Propunerile pentru aceasta zonă de deservire cu apă vizează realizarea de foraje
suplimentare și dezinfecție la Tauț și extinderea rețelei de alimentare către localități și sate din
comunele Tauț, Târnova și Șilindia.
Strict pentru comuna Șilindia este următoarea situație:
a) Camna, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 500 m şi
alimentare de la Tauț
b) Iercoșeni, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 500 m şi
alimentare de la Tauț
c) Luguzău, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 1000 m şi
alimentare de la Tauț
d) Satu Mic, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 1200 m şi
alimentare de la Tauț
e) Șilindia, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 2500 m şi
alimentare de la Tauț
În același contex, în comuna Șilinida nu există o rețea de canalizare. În master planul de apă
nu este prevăzută realizarea unei rețele de conducte de canalizare a apelor menajere pentru comuna
Șilindia. Astfel sunt necesare fosele septice personale, pentru una sau mai multe locuințe, care să fie
vidanjate regulat, pentru a prevenii diferitele forme de degradare a mediului.
La nivelul comunei Buteni există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele
electrice însumând 37 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste
condiţii, încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Șilindia va fi deservită de staţia
de transfer şi sortare de la Ineu.
2.6.19. Unitatea administrativ teritorială Tauț
Teritoriul administrativ al comunei Tauț este traversat de un drum județean, cinci drumuri
comunale, respectiv de mai multe drumuri agricole și forestiere. Astfel, prin partea centrală a
comunei, cu o direcție generală sud – nord, întâlnim drumul județean DJ 708 A (Bârzava – Tauț Dud - Târnova). Acest drum are mai mult un rol strategic, el permițând traversarea Munților Zarand.
Este mai puțin folosit în circulația publică, fiind un drum de pietruit cu porțiuni doar din pământ, și
ajunge la altitudinea de 425 m.
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Drumurile comunale fac legătura fie între localitatea Tauț și comunele limitrofe, fie leagă
celelalte sate din perimetrul comunei. De unitatea administrativ teritorială Șilindia localitatea Tauț
este legată prin două drumuri comunale: DC 63 (Tauț - Camna - Luguzău) și DC 64 (Tauț - Șilindia).
Celelalte drumuri comunale se desprind din DJ 708 A, fiind vorba de: DC 61 A (DJ708 A – Nadăș Conop - Chelmac), drum care traversează creasta Munților Zarand spre sud (ajungând astfel la 380 m
altitudine); DC 61 (DJ 708 A – Minișel); DC 62 (DJ 708 A – Minișul de Sus).
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 1378
locuinţe, din care 1 aparținea domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
1,3 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (64675 m2) să arate o valoare
medie de 36,4 m2/loc, valoare foarte mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice și a resurselor de apă existente, comuna Tauț este prevăzută a
devenii un centru de deservire cu apă a spațiului limitrof comunei. În prezent sursa de apă pentru
zona de deservire Tauț include 4 foraje de mică adâncime dintre care funcționează doar 3.
Capacitatea de extracție este de 2-51 l/s, iar apa este filtrată și tratată cu clor înainte de a fi furnizată.
În prezent, Tauțul alimentează și satul Dud. Alte sate periferice nu dispun de alimentare cu apă
administrată din Tauț. Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă vizează realizarea de
foraje suplimentare și dezinfecție la Tauț și extinderea rețelei de alimentare către localități și sate din
comunele Tauț, Târnova și Șilindia.
Strict pentru comuna Tauț este următoarea situație:
a) Minișel, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 1000 m şi
alimentarea de la Tauț
b) Minițul de Sus, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 1000 m şi
alimentarea de la Tauț
c) Nadăș, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 5,200 m şi
alimentarea de la Tauț
d) Tauț, are un front de captare cu 4 foraje de mică adâncime, o stație de tratare a apei și o rețea de
14.58 km. Se propune realizarea de noi foraje de mare adâncime, de realizarea unui sistem de
dezinfecţie a apei și alimentarea cu apă a comunelor Taut, Târnova şi Șilindia
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În același contex, în comuna Tauț nu există o rețea de canalizare. În aceste condiții, pe fondul
dezvoltării unei rețele de alimentare cu apă a populației din comună, este mai mult decât necesar a se
constituii un sistem de colectare a apelor uzate bazate pe plistere septice, care să fie vidanjate cu
regularitate, pentru a prevenii degradarea mediului înconjurător.
La nivelul comunei Tauț există alimentare cu energie pentru toate locuinţele (reţelele electrice
însumând 36 km), pentru ca alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste condiţii,
încălzirea locuinţelor se face predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Tauț va fi deservită de staţia de
transfer şi sortare de la Ineu.
2.6.20. Unitatea administrativ teritorială Târnova
Teritoriul administrativ al comunei Târnova este traversat de trei drumuri județene, trei
drumuri comunale, de mai multe drumuri agricole și forestiere, respectiv de calea ferată CF 317.
Astfel, prin partea central-nordică a comunei, cu o direcție generală este – vest, întâlnim drumul
județean DJ 792 C (Buteni - Șilindia – Târnova – Pâncota – Sântana - Curtici). De la nord spre sud
comuna este traversată de drumul județean DJ 792 D (DJ 792 – Mocrea – Chier – Târnova Căsoaia). Drumul județean DJ 708 A (Bârzava – Tauț - Dud - Târnova) are o direcție generală est –
est și ajunge în partea estică a Târnovei, unde se intersectează cu DJ 792 C.
Drumurile comunale fac legătura fie între localitatea Târnova și satele componente, fie leagă
celelalte sate din perimetrul comunei între ele. Drumul comunal DC 65 (Măderat – Agrișul Mare –
Drauț) se intersectează cu DJ 792 D în centrul comunei, având o direcție generală vest – est. De
Agrișul Mare sunt legate și localitățile Arăneag (prin DC 66), respectiv Târnova (prin DC 67). Prin
partea de nord a comunei Târnova se găsește calea ferată CF 317 (Arad - Brad), acest sector fiind dat
în exploatare în a doua jumătate a secolului al XIX – lea. Singura haltă care deservește comuna este
Târnova, situată la circa 2 km de localitatea reședintță de comună.
În ceea ce priveşte fondul locativ, la nivelul anului 2013, în această comună existau 2554
locuinţe, din care 2 aparțineau domeniului public. Raportat la numărul de locuitori, revine o medie de
2,5 locuitori/locuinţă, pentru ca raportul faţă de suprafaţa locuibilă (132865 m2) să arate o valoare
medie de 21,1 m2/loc, valoare foarte mare comparativ cu alte comune.
Referitor la calitatea construcţiilor, la nivelul fiecărei localităţi din această comună sunt
diferenţe notabile de la o gospodărie la alta, în funcţie de interesul şi venitul membrilor care formează
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o gospodărie. Predominante sunt locuinţele individuale, specifice mediului rural, construite fie din
materiale vechi (lemn şi chirpici), fie din materiale de construcţii moderne.
În peisajul arhitectural al unor localități din comuna Târnova au apărut elemente alohtone,
care nu sunt specifice liniei arhitecturale ale satului românesc. Aceste elemente pot altera
personalitatea fondului construit rezidențial și, în cele mai multe cazuri, nu respectă prevederile
planului de urbanism general al comunei.
În momentul de faţă, la nivelul judeţului Arad, se implementează un proiect amplu prin care
se urmăreşte alimentarea cu apă a localităţilor şi evacuarea apelor uzate pentru tratarea lor înainte de
a fi deversate în reţeaua hidrografică. Acest proiect urmăreşte îmbunătăţirea confortului populaţiei şi
diminuarea degradării mediului înconjurător prin prevenirea poluării.
Datorită poziției geografice și a resurselor de apă existente, comuna Tauț este prevăzută a
devenii un centru de deservire cu apă și a populației din comuna Târnova. În prezent sursa de apă
pentru zona de deservire Tauț include 4 foraje de mică adâncime dintre care funcționează doar 3.
Capacitatea de extracție este de 2-51 l/s, iar apa este filtrată și tratată cu clor înainte de a fi furnizată.
În prezent, Tauțul alimentează și satul Dud. Propunerile pentru această zonă de deservire cu apă
vizează realizarea de foraje suplimentare și dezinfecție la Tauț și extinderea rețelei de alimentare
către localități și sate din comunele Tauț, Târnova și Șilindia.
Strict pentru comuna Târnova este următoarea situație:
a) Agrișu Mare, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 6000 m şi
alimentare de la Tauț
b) Arăneag, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 2500 m şi
alimentare de la Tauț
c) Chier, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 6500 m şi
alimentare de la Tauț
d) Drauț, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 5000 m şi
alimentare de la Tauț
e) Dud, alimentare cu apă de la Tauț. Se propune realizarea unei rețele de 4000 m şi alimentare de la
Tauț
f) Târnova, nu are sistem de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei rețele de 10,000 m şi
alimentare de la Tauț
În același contex, în comuna Târnova nu există o rețea de canalizare. În aceste condiții, pe
fondul dezvoltării unei rețele de alimentare cu apă a populației din comună, apare propunerea ca apa
uzată să fie colectată, printr-o rețea de 14 km și trimisă la SEAU Pâncota. Lucrările sunt prevăzute a
se derula după 2018.

390

La nivelul comunei Târnova există alimentare cu energie pentru toate locuinţele, pentru ca
alimentarea cu gaze naturale să nu fie disponibilă. În aceste condiţii, încălzirea locuinţelor se face
predominant cu lemn sau cu GPL.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de
Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu
ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt
degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare,
unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Târnova va fi deservită de
staţia de transfer şi sortare de la Ineu.
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2.7. SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR, ADMINISTRATORI ȘI
GESTIONARI
2.7.1. Unitatea administrativ teritorială Apateu
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

7610

7527

98,9

83

1,1

Terenuri arabile

5935

5902

99,4

33

0,6

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1667

1617

97

50

3

Terenuri cu fâneţe

8

8

100

0

0

Terenuri neagricole

1295

203

15,7

1092

84,3

Terenuri ocupate de păduri

693

19

2,7

674

97,3

Terenuri ocupate de ape

275

23

8,4

252

91,6

Terenuri ocupate de construcţii

148

125

84,5

23

15,5

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

160

17

10,6

143

89,4

Terenuri degradate

19

19

100

0

0

2.7.2. Unitatea administrativ teritorială Bârsa
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

4202

3235

77

967

23

Terenuri arabile

2590

2552

98,6

40

1,4

Terenuri pomicole

225

225

100

0

0

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1258

335

26,6

923

73,4

Terenuri cu fâneţe

129

123

95,3

6

4,7

Terenuri neagricole

712

483

67,8

229

32,2

Terenuri ocupate de păduri

392

392

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

79

6

8,2

73

91,8

Terenuri ocupate de construcţii

92

56

60,8

36

39,2

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

149

29

19,5

120

80,5

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

Terenuri degradate
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2.7.3. Unitatea administrativ teritorială Beliu
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5570

4147

74,5

1423

25,5

Terenuri arabile

3695

2638

71,4

1057

28,6

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1846

1483

80,3

363

19,7

Terenuri cu fâneţe

29

26

89,7

3

10,3

Terenuri neagricole

3702

2647

71,5

55

28,5

Terenuri ocupate de păduri

3050

2277

74,7

73

25,3

Terenuri ocupate de ape

131

71

54,2

60

45,8

Terenuri ocupate de construcţii

193

139

72

54

28

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

223

71

31,8

152

68,2

Terenuri degradate

105

89

84,8

16

15,2

2.7.4. Unitatea administrativ teritorială Bocsig
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6903

5480

79,4

1423

20,6

Terenuri arabile

4799

4777

99,6

22

0,4

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

14

14

100

0

0

Terenuri cu păşuni

1974

577

29,2

1397

70,8

Terenuri cu fâneţe

116

112

96,6

4

3,4

Terenuri neagricole

1228

322

26,2

906

73,8

Terenuri ocupate de păduri

384

73

19

311

81

Terenuri ocupate de ape

226

15

6,6

211

93,4

Terenuri ocupate de construcţii

271

115

42,4

156

57,6

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

171

36

21

135

79

Terenuri degradate

176

83

52,8

93

47,2
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2.7.5. Unitatea administrativ teritorială Buteni
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6701

5638

84,1

1063

15,9

Terenuri arabile

2822

2768

98,1

54

1,9

Terenuri pomicole

636

634

99,7

2

0,3

Terenuri viticole

37

37

100

0

0

Terenuri cu păşuni

2893

1909

66

984

34

Terenuri cu fâneţe

313

290

92,7

23

7,3

Terenuri neagricole

2966

1326

44,7

1640

55,3

Terenuri ocupate de păduri

2497

1013

40,6

1484

59,4

Terenuri ocupate de ape

102

54

52,9

48

47,1

Terenuri ocupate de construcţii

127

82

64,6

45

35,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

159

116

72,9

43

27,1

Terenuri degradate

81

61

75,3

20

24,7

2.7.6. Unitatea administrativ teritorială Cărand
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

2510

2486

99

24

1

Terenuri arabile

1566

1547

98,8

19

1,2

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

8

8

100

0

0

Terenuri cu păşuni

908

905

99,7

3

0,3

Terenuri cu fâneţe

0

0

0

0

0

Terenuri neagricole

1303

907

92,3

76

7,7

Terenuri ocupate de păduri

1096

865

78,9

131

21,1

Terenuri ocupate de ape

111

15

13,6

96

86,4

Terenuri ocupate de construcţii

46

27

58,7

19

41,3

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

50

0

0

50

100

Terenuri degradate

0

0

0

0

0
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2.7.7. Unitatea administrativ teritorială Cermei
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

11204

10971

97,9

33

2,1

Terenuri arabile

10154

9969

98,1

85

1,9

Terenuri pomicole

1

1

100

0

0

Terenuri viticole

2

2

100

0

0

Terenuri cu păşuni

964

964

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

83

35

42,1

48

57,9

Terenuri neagricole

983

525

53,4

458

46,6

Terenuri ocupate de păduri

52

52

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

454

178

39,2

276

60,8

Terenuri ocupate de construcţii

181

143

79

38

21

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

138

25

18,1

113

81,9

Terenuri degradate

158

128

81

30

19

2.7.8. Unitatea administrativ teritorială Chisindia
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5229

5198

99,4

31

0,6

Terenuri arabile

684

684

100

0

0

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

3771

3762

99,8

9

0,2

Terenuri cu fâneţe

774

752

97,2

22

2,8

Terenuri neagricole

7699

521

6,8

7178

93,2

Terenuri ocupate de păduri

7107

200

2,8

6907

97,2

Terenuri ocupate de ape

75

2

2,6

73

97,4

Terenuri ocupate de construcţii

266

255

95,9

11

4,1

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

157

35

22,3

122

77,7

Terenuri degradate

96

29

30,2

67

69,8
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2.7.9. Unitatea administrativ teritorială Dieci
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

4949

3986

80,6

1963

19,4

Terenuri arabile

3183

2512

78,9

671

81,1

Terenuri pomicole

6

4

66,7

2

33,3

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1634

1372

84

262

16

Terenuri cu fâneţe

126

98

77,8

28

22,2

Terenuri neagricole

3520

1012

28,8

2508

71,2

Terenuri ocupate de păduri

3055

812

26,6

2243

73,4

Terenuri ocupate de ape

95

11

11,6

84

88,4

Terenuri ocupate de construcţii

110

96

87,3

14

12,7

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

180

23

12,8

157

97,2

Terenuri degradate

80

70

87,5

10

12,5

2.7.10. Unitatea administrativ teritorială Gurahonț
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

6946

5450

78,5

1496

21,5

Terenuri arabile

2135

2127

99,6

8

0,4

Terenuri pomicole

135

133

98,6

1,4

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

3346

1992

59,6

1354

40,4

Terenuri cu fâneţe

1330

1198

90,1

132

9,9

Terenuri neagricole

10135

2863

28,2

7272

71,8

Terenuri ocupate de păduri

9098

2254

24,8

6844

75,2

Terenuri ocupate de ape

139

52

37,4

87

62,6

Terenuri ocupate de construcţii

185

153

82,7

32

17,3

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

270

17

6,3

253

93,7

Terenuri degradate

443

387

87,6

56

22,4

Terenuri viticole
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2.7.11. Unitatea administrativ teritorială Ineu
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

8281

7263

87,8

1018

12,3

Terenuri arabile

5925

5845

98,6

107

1,6

8

7

87,5

1

12,5

Terenuri viticole

283

231

81,6

52

18,4

Terenuri cu păşuni

2003

1127

56,3

876

43,7

Terenuri cu fâneţe

62

53

85,5

9

14,5

Terenuri neagricole

2990

629

21

2361

79

Terenuri ocupate de păduri

1894

50

2,6

1844

97,4

Terenuri ocupate de ape

383

229

59,8

154

40,2

Terenuri ocupate de construcţii

340

196

57,6

144

42,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

249

87

34,9

162

65,1

Terenuri degradate

124

67

54

57

46

Terenuri pomicole

2.7.12. Unitatea administrativ teritorială Mișca
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

9206

8926

97

280

3

Terenuri arabile

6455

6318

97,9

137

2,1

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

2419

2419

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

332

189

56,9

143

43,1

Terenuri neagricole

1622

505

31,1

1117

68,9

Terenuri ocupate de păduri

630

25

4

605

96

Terenuri ocupate de ape

304

31

10,2

273

89,8

Terenuri ocupate de construcţii

268

202

75,4

66

24,6

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

235

67

28,6

168

71,4

Terenuri degradate

185

180

97,3

5

2,7
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2.7.13. Unitatea administrativ teritorială Pâncota
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5298

5273

99,5

25

0,5

Terenuri arabile

4131

4120

99,7

11

0,3

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

599

599

100

0

0

Terenuri cu păşuni

480

480

100

0

0

Terenuri cu fâneţe

88

74

84

14

16

Terenuri neagricole

1155

821

71

334

29

Terenuri ocupate de păduri

115

0

0

115

100

Terenuri ocupate de ape

438

358

81,7

80

18,3

Terenuri ocupate de construcţii

255

241

94,5

14

5,5

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

152

27

17,8

25

82,2

Terenuri degradate

195

195

100

0

0

Terenuri pomicole

2.7.14. Unitatea administrativ teritorială Sebiș
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

3884

3402

87,6

482

22,4

Terenuri arabile

1896

1794

94,6

102

5,4

Terenuri pomicole

171

171

100

0

0

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1661

1284

77,3

377

22,7

Terenuri cu fâneţe

156

153

98

58

2

Terenuri neagricole

2693

1946

72,3

747

27,7

Terenuri ocupate de păduri

2025

1565

77,3

460

22,7

Terenuri ocupate de ape

96

23

24

73

76

Terenuri ocupate de construcţii

333

286

85,9

47

14,1

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

157

29

18,5

128

81,5

Terenuri degradate

82

43

52,4

39

47,6

Terenuri viticole
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2.7.15. Unitatea administrativ teritorială Seleuș
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5499

5414

98,5

85

1,5

Terenuri arabile

4114

4055

98,6

49

1,4

Terenuri pomicole

8

8

100

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1376

1351

98,2

25

1,8

Terenuri cu fâneţe

1

0

0

1

100

Terenuri neagricole

603

147

24,4

456

75,6

Terenuri ocupate de păduri

25

2

8

23

92

Terenuri ocupate de ape

236

115

48,7

212

51,3

Terenuri ocupate de construcţii

199

192

96,5

7

3,5

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

130

14

10,8

116

89,2

Terenuri degradate

13

4

30,8

9

69,2

2.7.16. Unitatea administrativ teritorială Șepreuș
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5268

5231

99,3

37

0,7

Terenuri arabile

4057

4049

99,8

8

0,2

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

1062

1033

97,3

29

2,7

Terenuri cu fâneţe

149

149

100

0

0

Terenuri neagricole

500

299

59,8

201

40,2

Terenuri ocupate de păduri

45

45

100

0

0

Terenuri ocupate de ape

137

19

13,9

118

86,1

Terenuri ocupate de construcţii

111

81

73

30

27

Terenuri ocupate de căi de omunicaţii

101

48

47,6

53

52,4

Terenuri degradate

106

106

100

0

0
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2.7.17. Unitatea administrativ teritorială Șicula
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

11764

8488

72,2

3276

27,8

Terenuri arabile

9575

6353

66,3

3222

33,7

Terenuri pomicole

0

0

0

0

0

Terenuri viticole

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

2119

2065

97,5

54

2,5

Terenuri cu fâneţe

70

70

100

0

0

Terenuri neagricole

1354

673

49,7

681

50,3

Terenuri ocupate de păduri

191

0

0

191

100

Terenuri ocupate de ape

311

6

1,9

305

98,1

Terenuri ocupate de construcţii

460

446

97

14

3

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

171

0

0

171

100

Terenuri degradate

221

221

100

0

0

2.7.18. Unitatea administrativ teritorială Șilindia
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

5103

3590

70,4

1513

29,6

Terenuri arabile

2835

2687

94,8

148

5,2

Terenuri pomicole

105

105

100

0

0

Terenuri viticole

160

35

21,9

125

78,1

Terenuri cu păşuni

1773

566

31,9

1207

68,1

Terenuri cu fâneţe

230

197

85,7

33

14,3

Terenuri neagricole

1819

1104

60,7

715

39,3

Terenuri ocupate de păduri

1457

914

62,7

543

37,3

Terenuri ocupate de ape

34

11

32,4

23

67,6

Terenuri ocupate de construcţii

134

96

71,6

38

28,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

124

19

15,3

105

84,7

Terenuri degradate

70

64

91,4

6

8,6

400

2.7.19. Unitatea administrativ teritorială Tauț
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

9715

6123

63

3592

37

Terenuri arabile

3545

3514

99,1

31

0,9

Terenuri pomicole

211

209

99,1

2

0,9

0

0

0

0

0

Terenuri cu păşuni

4955

1403

28,3

3552

71,7

Terenuri cu fâneţe

1004

997

99,3

7

0,7

Terenuri neagricole

10891

8579

78,8

2312

21,2

Terenuri ocupate de păduri

10163

8415

82,8

1748

17,2

Terenuri ocupate de ape

389

14

3,6

375

96,4

Terenuri ocupate de construcţii

210

104

49,6

106

50,4

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

87

46

52,9

41

47,1

Terenuri degradate

42

0

0

42

100

Terenuri viticole

2.7.20. Unitatea administrativ teritorială Târnova
Categorii terenuri

Suprafaţa

Proprietate privată

Proprietate a statului

totală (ha)

ha

%

ha

%

Terenuri agricole

12951

11564

89,3

1387

10,7

Terenuri arabile

7166

6981

97,4

185

2,6

Terenuri pomicole

385

384

99,7

1

0,3

Terenuri viticole

149

149

100

0

0

Terenuri cu păşuni

4728

3583

75,8

1145

24,2

Terenuri cu fâneţe

523

457

89,3

5

10,7

Terenuri neagricole

7793

3804

48,8

3989

51,2

Terenuri ocupate de păduri

6692

3300

49,3

3392

50,7

Terenuri ocupate de ape

141

27

19,1

114

80,9

Terenuri ocupate de construcţii

382

298

78

84

22

Terenuri ocupate de căi de comunicaţii

382

56

14,7

326

85,3

Terenuri degradate

196

123

62,8

73

37,2
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2.8. PATRIMONIU CULTURAL
2.8.1. Unitatea administrativ teritorială Apateu
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Apateu, în 2013, exista o singură unitate şcolară,
cu nivel de primar şi gimnazial. La această unitate sunt arondate atât grădinița din Apateu, cât și
grădinița și școala din Berechiu. Numărul acestora a scăzut, pe fondul scăderii numerice a populaţiei
şcolare şi a comasărilor unităţilor şcolare după 2009, iniţial existând în fiecare localitate din comună
câte o şcoală de nivel primar şi gimnazial.
Numărul de elevi, în 2013, a scăzut, ajungând la 286, din care 154 erau înscrişi în clasele
primare, iar 132 în clasele gimnaziale. Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului
didactic, ajungând la 22 persoane în 2013 (din care 3 pentru învăţământul preuniversitar).
Pe acest fond există 18 săli de clase, nefiind în datele statistice nici un laborator sau sală de
sport.Acest lucru este neonform cu realitatea, în sensul că la intrarea în localitatea Apateu, dinspre
Mişca, există o sală de sport.
În comuna Apateu, la nivelul anului 2013, funcţiona o singură bibliotecă, care însuma 9300
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost doar de 140, ceea ce reprezintă un procent
de circa 4 % (situaţie îngrijorătoare). Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 550, ceea ce
înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 4 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a
citit 0,15 cărţi.
Singurul muzeu existent şi funcţional din Apateu este muzeul Rovina. Muzeul deţine o
colecţie de obiecte specifice acestui spaţiu geografic, ele punând în evidenţă activităţile locuitorilor şi
obiceiurile locurilor.
2.8.2. Unitatea administrativ teritorială Bârsa
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Bârsa, în 2013, exista o singură unitate școlară la
care mai erau arondate încă 2 unități: grădinițele din Aldești și Bârsa.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 195, din care
62 la grădiniță, 79 elevi la nivelul primar și 54 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 12, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 14
persoane în 2013 (din care 6 pentru învăţământul preșcolar, 5 pentru nivelul primar și 3 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 10 săli de clase și cabinete, 2 laboratoare și 1 teren de sport.
Baza materială se completează cu 17 calculatoare personale.
În comuna Bârsa, conform datelor statistice elaborate de instituțiile de resort, pe baza datelor
culese din teritoriu, la nivelul anului 2013, nu funcţiona nici o bibliotecă. Nu este o situație tocmai de
invidiat
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La nivelul localităților Bîrsa și Aldești există şi funcţionează cîte un cămin cultural.
Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de anumite momente
culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
Cunoscute sunt echipa de călușari și corul bărbătesc din Bârsa, care au purtat în timp, dar și în
sufletele oamenilor, tradiții specifice locului.
2.8.3. Unitatea administrativ teritorială Beliu
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Beliu, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă 4 unități: școala primară și grădinița din Vasile Goldiș, grădinița din
Tăgădău și grădinița din Beliu.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 373, din care
87 la grădiniță, 137 elevi la nivelul primar, 131 elevi la nivelul gimnazial și 18 învățământul
profesional. Numărul absolvenților a fost de 75, din care 33 ai învățământului gimnazial și 42 ai
învățământului liceal.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 25
persoane în 2013 (din care 5 pentru învăţământul preșcolar, 8 pentru nivelul primar şi 12 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 15 săli de clase și cabinete, nefiind în datele statistice nici
un atelier şcolar sau laborator. Baza materială se completează cu 2 calculatoare personale.
În comuna Beliu, la nivelul anului 2013, funcţionau trei biblioteci, care însuma 22276
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 287, ceea ce reprezintă un procent de
circa 9,4 % (situaţie îngrijorătoare) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost
de 2183, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 7,6 cărţi, respectiv fiecare
locuitor al comunei a citit 0,7 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a
rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Beliu există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc), cum ar fi ”Praznicul de Pită Nouă”.
Un aspect cultural important, care ar putea fi valorificat și turistic, este faptul că în fosta
localitate Mocirla (Lunca Teuzului) s-a născut, în 1862, Vasile Goldiș, personalitatea marcantă a
istoriografiei românești, militant pentru Marea Unire din 1918. Posesor al unei culturi bogate,
dobândită de-a lungul anilor de studii urmate la Budapesta și Viena, și înarmat cu o neprețuire iubire
de neam, s-a alăturat grupului neo-activist de la Arad. Deputat național în Dieta Ungară, apoi director
al noii foi locale ”Românul”, Vasile Goldiș și-a câștigat dreptul la nemurire odată cu renumele de
”ideolog al Marii Uniri”. Ca semn al prețuirii, localitatea sa natală îi poartă numele, fiind ridicat în
mijlocul satului și o statuie al acestui corifeu al unirii din 1918.
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2.8.4. Unitatea administrativ teritorială Bocsig
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Bocsig, în 2013, exista o singură unitate școlară la
care mai erau arondate încă 6 unități: școlile primare și grădinițele din Răpsig și Mânerău, respectiv
grădinițele din Bocsig și Bocsig cartier.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 338, din care
90 la grădiniță, 155 elevi la nivelul primar și 93 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 17, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 24
persoane în 2013 (din care 6 pentru învăţământul preșcolar, 8 pentru nivelul primar și 10 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 10 săli de clase și cabinete, 2 laboratoare, 2 săli de
gimnastică și 2 terenuri de sport. Baza materială se completează cu 24 calculatoare personale.
În comuna Bocsig, la nivelul anului 2013, funcţiona 1 biblioteci, cu un fonde de carte ce
însuma 10780 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 275, ceea ce reprezintă un
procent de circa 7,7 % (situaţie mediocră) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013
a fost de 1150, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 4,2 cărţi, respectiv
fiecare locuitor al comunei a citit 0,3 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte
s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Bocsig există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
În Mânerău s-a născut maestrul muzicii corale Ion Vidu. Neîntrecut în cântecul românesc de
prin părțile Banatului și vrednic învățător al neamului, Ion Vidu a fost răscolitorul de suflete, o
veritabilă emblemă a identității naționale, în perioada sfârșitului de secol XIX și până dincolo de
realizarea Marii Uniri. ”Fanatic” al cântului românesc, pe care l-a promovat cu pasiune, trecând peste
toate opreliștele (în prima decadă a secolului XX a fost târât într-un lung proces de către autoritățile
maghiare, iar în vremea războiului a fost arestat și închis ântr-un lagăr), temerarul muzician arădean
s-a învrednicit de o aleasă prețuire din partea contemporanilor săi, iar compozițiile date la iveală
precum Ana Lugojana și Negruța, au intrat în patrimoniul național.
2.8.5. Unitatea administrativ teritorială Buteni
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Buteni, în 2013, exista o singură unitate școlară la
care mai erau arondate încă 7 unități: școala primară și grădinița din Cuied, școala primară și
grădinița din Păulian, școala primară și grădinița din Berindia, respectiv grădinița din Buteni.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 324, din care
85 la grădiniță, 132 elevi la nivelul primar și 107 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 19, toți de nivel gimnazial.
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Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 23
persoane în 2013 (din care 6 pentru învăţământul preșcolar, 8 pentru nivelul primar și 9 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 14 săli de clase și cabinete, 3 laboratoare, 2 săli de
gimnastică și 1 teren de sport. Baza materială se completează cu 26 calculatoare personale.
În comuna Buteni, la nivelul anului 2013, funcţionau 4 biblioteci, din care 1 în sistemul
public și 3 private. Fondul de carte însuma 15497 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori
a fost de 571, ceea ce reprezintă un procent de circa 5,9 % (situaţie mai mult decât mediocră) din
totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 2212, ceea ce înseamnă că fiecare
cititor înregistrat a citit, în medie 3,9 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 1,5 cărţi.
Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Buteni există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.6. Unitatea administrativ teritorială Cărand
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Cărand, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă 3 unități: școala primară și grădinița din Seliștea, respectiv grădinița din
Cărand.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 120, din care
29 la grădiniță, 50 elevi la nivelul primar și 41 elevi la nivelul gimnazial Numărul absolvenților a fost
de 10, toți de învățământ gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 13
persoane în 2013 (din care 2 pentru învăţământul preșcolar, 6 pentru nivelul primar şi 5 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 4 săli de clase și cabinete și 3 laboratoare, nefiind în datele
statistice nici un atelier şcolar. Baza materială se completează cu o sală de gimnastică, un teren de
sport și 18 calculatoare personale.
În comuna Cărand, la nivelul anului 2013, funcţionau trei biblioteci, care însuma 6747
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 81, ceea ce reprezintă un procent de
circa 7,2 % (situaţie îngrijorătoare) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost
de 612, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 7,5 cărţi, respectiv fiecare
locuitor al comunei a citit 0,6 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a
rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Cărand există şi funcţionează
câte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
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2.8.7. Unitatea administrativ teritorială Cermei
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Cermei, în 2013, exista o singură unitate școlară,
Liceul Teoretic Cermei, la care mai erau arondate încă trei unități: școala primară și grădinișța din
Șomoșcheș, respectiv grădinița din Cermei.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 363, din care
67 la grădiniță, 105 elevi la nivelul primar, 100 elevi la nivelul gimnazial și 91 elevi la nivel liceal.
Numărul absolvenților a fost de 53, din care 28 au finalizat liceul.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 24
persoane în 2013 (din care 16 pentru învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial). Pe acest fond
existau 16 săli de clase și cabinete, 4 laboratoare, nefiind în datele statistice nici un atelier şcolar.
Baza materială se completează cu 2 terenuri de sport, pentru ca unitățile școlare existente să fie dotate
cu 43 de calculatoare personale.
În comuna Cermei, la nivelul anului 2013, funcţionau două biblioteci, care însuma 16224
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de doar 712, ceea ce reprezintă un procent
de circa 25,9 % (situaţie satisfăcătoare). Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 3821, ceea ce
înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 5,3 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei
a citit 1,3 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte, s-a rezumat la o persoană.
Singurul muzeu existent şi funcţional din comuna Cermei este muzeul din localitatea
Șomoșcheș. Muzeul deţine o colecţie de obiecte specifice acestui spaţiu geografic, ele punând în
evidenţă activităţile locuitorilor şi obiceiurile locurilor.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Cermei există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.8. Unitatea administrativ teritorială Chisindia
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Chisindia, în 2013, exista o singură unitate școlară
la care mai erau arondate încă 3 unități: școala primară și grădinița din Păiușeni, respectiv grădinița
din Chisindia.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 114, din care
28 la grădiniță, 56 elevi la nivelul primar și 30 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 12, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 14
persoane în 2013 (din care 2 pentru învăţământul preșcolar, 3 pentru nivelul primar și 9 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 6 săli de clase și cabinete, 2 laborator și 1 sală de
gimnastică. Baza materială se completează cu 12 calculatoare personale.
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În comuna Chisindia, la nivelul anului 2013, funcţionau 3 biblioteci, din care 1 în sistemul
public și 2 private. Fondul de carte însuma 8624 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a
fost de 233, ceea ce reprezintă un procent de circa 16,6 % (situaţie mediocră) din totalul populației.
Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 1172, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a
citit, în medie 5 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 0,8 cărţi. Personalul angajat, care să
deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Chisindia există şi
funcţionează cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns
legată de anumite momente culturale. În schimb, la Văsoaia, de ani buni se organizează ”Târgul
Codrenilor”, un festival cultural devenit tradițional, care pune în evidență specificul etnofolcloric al
acetui ținut, păstrând și transmițând, atât cât se poate, obiceiurile locului.
2.8.9. Unitatea administrativ teritorială Dieci
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Dieci, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă 5 unități: școlile primare și grădinițele din Crocna și Revetiș, respectiv
grădinița din Dieci.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 145, din care
32 la grădiniță, 64 elevi la nivelul primar și 49 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 6, toși de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 12
persoane în 2013 (din care 3 pentru învăţământul preșcolar, 4 pentru nivelul primar şi 5 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 9 săli de clase și cabinete și 1 laborator, nefiind în datele
statistice nici un atelier şcolar, sală de gimnastică sau teren de sport. Baza materială se completează
cu 13 calculatoare personale.
În comuna Dieci, la nivelul anului 2013, funcţiona 1 bibliotecă, care însuma 683 volume. Tot
în această perioadă numărul de cititori a fost de 8, ceea ce reprezintă un procent de circa 0,5 %
(situaţie foarte îngrijorătoare) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de
160, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 20 cărţi, respectiv fiecare locuitor
al comunei a citit 0,1 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la
o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Dieci există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
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2.8.10. Unitatea administrativ teritorială Gurahonț
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Gurahonț, în 2013, exista o singură unitate școlară,
Liceul ”Ioan Buteanu”, la care mai erau arondate încă 7 unități: școala primară și grădinița din
Bonșețti, respectiv grădinițele din Pescari, Honțișor, Zimbru și Gurahonț (2).
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 843, din care
112 la grădiniță, 145 elevi la nivelul primar, 176 elevi la nivelul gimnazial, 386 elevi la nivel liceal și
24 elevi la școala profesională. Numărul absolvenților a fost de 151, din care 38 de nivel gimnazial și
113 de nivel liceal.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 54
persoane în 2013 (din care 9 pentru învăţământul preșcolar, 9 pentru nivelul primar, 12 pentru nivelul
gimnazial și 24 pentru nivelul liceal și profesional). Pe acest fond existau 38 săli de clase și cabinete,
9 laboratoare, 3 săli de gimnastică, 1 teren de sport și 1 laborator pentru activitățile practice. Baza
materială se completează cu 113 calculatoare personale.
În comuna Gurahonț, la nivelul anului 2013, funcţiona 1 bibliotecă, care însuma 19732
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 780, ceea ce reprezintă un procent de
circa 19,4 % (situaţie foarte bună) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost
de 28124, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 36 cărţi (dar asta înseamnă 3
cărți/lună ceea ce pare puțin cam ciudat), respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 7 cărţi.
Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Gurahonț există şi
funcţionează cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns
legată de anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.11. Unitatea administrativ teritorială Ineu
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Ineu, în 2013, existau două unități școlare
importante, Liceul ”Mihai Viteazu” și Liceulu Tehnologic ”Sava Brancovici” (pentru învățământul
special) la care mai erau arondate încă două unități: școala primară și grădinița din Mocrea, respectiv
grădinița din Ineu. La nivelul orașului mai funcționează și Palatul Copiiilor Ineu.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 2231, din care
240 la grădiniță, 416 elevi la nivelul primar, 371 elevi la nivelul gimnazial, 1060 la nivel liceal, 124
de școală profesională și 20 la școală postliceală. Numărul absolvenților a fost de 339, din care 69 de
gimnaziu, 244 de liceu și 26 de școlaă postliceală.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 164
persoane în 2013, din care: 15 pentru învăţământul preșcolar, 41 pentru nivelul primar, 41 pentru
nivelul gimnazial, 66 la nivel liceal și 1 pentru postliceal. Pe acest fond existau 96 săli de clase și
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cabinete, 15 laboratoare, , 12 ateliere, 5 săli de gimnastică și 5 terenuri de sport. Baza materială se
completează cu 213 calculatoare personale.
În uat Ineu, la nivelul anului 2013, funcţionau 6 biblioteci din care 1 în sistemul public, care
însumau 110330 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de doar 2907, ceea ce
reprezintă un procent de circa 30,8 % (situaţie satisfăcătoare) din totalul populației. Numărul
volumelor eliberate în 2013 a fost de 17824, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în
medie, 6,1 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 1,9 cărţi. Aceste biblioteci erau deservite
de două persoane.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Ineu există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
Fiind una din cele mai importante așezări din Tara Zarandului, la nivelul orașului Ineu
funcționează o Judecătorie și mai multe cabinete notariale.
2.8.12. Unitatea administrativ teritorială Mișca
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Mişca, în 2013, existau două unităţi şcolare, cu
nivel de primar şi gimnazial. La unitatea școlarădin Mișca sunt arondate: grădinița din Mișca, școala
din Zerindu Mic, respectiv școala și grădinița din Vânători. A doua unitate școlară este în Satu Nou,
compusă dintr-o școală și o grădiniță. Numărul acestora a scăzut, pe fondul scăderii numerice a
populaţiei şcolare şi a comasărilor unităţilor şcolare după 2009, iniţial existând în fiecare localitate
din comună câte o şcoală de nivel primar şi gimnazial.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând , în 2013 la 696, din care
295 erau înscrişi în clasele primare, iar 228 în clasele gimnaziale. Tot în acelaşi interval de timp a
scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 51 persoane în 2013 (din care 44 pentru
învăţământul primar şi gimnazial). Numărul absolvenţilor de învăţământ gimnazial, în 2013, a fost de
52 elevi. Din rândul acestora, cei mai mulţi au optat pentru liceele din Chişineu Criş.
Pe acest fond existau 32 săli de clase, 2 laboratoare, nefiind în datele statistice nici un atelier
şcolar. Baza materială se completează cu 2 săli de gimnastică şi 2 terenuri de sport. Şcolile existente
erau dotate cu 43 de calculatoare personale.
În comuna Mișca, la nivelul anului 2013, funcţionau patru biblioteci, care însuma 18254
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de doar 162, ceea ce reprezintă un procent
de circa 4 % (situaţie îngrijorătoare). Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 900, ceea ce
înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 5,6 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei
a citit 0,2 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte, s-a rezumat la o persoană.
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Singurul muzeu existent şi funcţional din comuna Mişca este muzeul din localitatea Satu Nou.
Muzeul deţine o colecţie de obiecte specifice acestui spaţiu geografic, ele punând în evidenţă
activităţile locuitorilor şi obiceiurile locurilor.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Mişca există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.13. Unitatea administrativ teritorială Pâncota
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Pâncota, în 2013, exista o singură unitate școlară,
la care mai erau arondate încă patru unități: două grădinițe în Pâncota, respectiv școala primară și
grădinița din Măderat.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 1279, din care
197 la grădiniță, 337 elevi la nivelul primar, 323 elevi la nivelul gimnazial și 424 la liceu. Numărul
absolvenților a fost de 190, din care 109 de liceu.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 57
persoane în 2013 (din care 7 pentru învăţământul preșcolar, 39 pentru nivelul primar şi gimnazial,
respectiv 11 profesori de liceu). Pe acest fond existau 34 săli de clase și cabinete, 1 laborator, nefiind
în datele statistice nici un atelier şcolar. Baza materială se completează cu 1 sală de gimnastică,
pentru ca unitățile școlare existente să fie dotate cu 12 de calculatoare personale.
În unitatea administrativ teritorială Pâncota, la nivelul anului 2013, funcţionau patru
biblioteci, din care una în sistemul public, toate însumând 82879 volume. Tot în această perioadă
numărul de cititori a fost de 3297, ceea ce reprezintă un procent de circa 43,3 % (situaţie foarte bună)
din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 29670, ceea ce înseamnă că
fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 8,9 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a cit it 3,4
cărţi. Din personalul angajat, care să deservească acest fond de carte, doar unul este plătit din fonduri
publice.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Pâncota există şi
funcţionează cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns
legată de anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
La Pâncota, pe 8 decembrie 1842, s-a născut dramaturgul Csiky Gergely. După bacalaureat
urmează Seminarul teologic din Timişoara şi devine preot catolic. Mai târziu renunţă la statutul de
preot, se căsătoreşte şi apoi se mută la Budapesta, unde se dedică teatrului. Are o carieră strălucită ca
şi dramaturg, fiind considerat părintele dramaturgiei maghiare moderne. Moare la 19 octombrie 1891
şi este înmormântat la Budapesta. Casa memorială este situată pe strada principală din oraș.
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2.8.14. Unitatea administrativ teritorială Sebiș
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Sebiș, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă 4 unități: școala primară și grădinița din Prunișor, respectiv încă două
grădinițe din Sebiș. De asemenea, în orașul Sebiș există și o filială a Universității de Vest ”Vasile
Goldiș” din Arad, precum și o grădiniță particulară.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 1377, din care
158 la grădiniță, 274 elevi la nivelul primar, 292 elevi la nivelul gimnazial și 653 învățământul liceal.
Se adaugă un număr de 64 de studenți. Numărul absolvenților a fost de 311, din care 105 ai
învățământului gimnazial, 154 ai învățământului liceal și 52 ai învățământului superior.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 85
persoane în 2013 (din care 10 pentru învăţământul preșcolar, 14 pentru nivelul primar, 23 pentru
nivelul gimnazial și 38 pentru învățământul liceal). Pe acest fond existau 49 săli de clase și cabinete,
7 laboratoare, 2 ateliere, 2 săli de gimnastică și 2 terenuri de sport. Baza materială se completează cu
71 calculatoare personale.
În uat Sebiș, la nivelul anului 2013, funcţionau două biblioteci, care însuma 52962 volume.
Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 1651, ceea ce reprezintă un procent de circa 27,3
% (situaţie relativ bună) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 20288,
ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 12,2 cărţi, respectiv fiecare locuitor al
comunei a citit 3,5 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o
persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Sebiș există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
Un aspect cultural important, care ar putea fi valorificat și turistic, este faptul că în orașul
Sebiș s-a născut, în 1907, Mihai Beniuc, considerat o personalitate poetică prolifică. Opera sa literară
numără mai bine de cincizeci de volume – poezie, proză și teorie poetică. Mihai Beniuc s-a evidențiat
ca primul scriitor pus în serviciul orânduirii comuniste, sens în care a urcat pe cele mai înalte trepte
ale breslei din care făcea parte, deșinând funcția de secretar și mai apoi pe cea de președinte al
Uniunii Scriitorilor. Dincolo de domeniul poetic, s-a afirmat și în plan științific, ca pionier al
zoopsihologiei în România.
2.8.15. Unitatea administrativ teritorială Seleuș
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Seleuș, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă cinci unități: școlile primare și grădinițele din Iermata și Moroda,
respectiv grădinița din Seleuș.
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Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 333, din care
81 la grădiniță, 139 elevi la nivelul primar și 113 elevi la nivelul gimnazial Numărul absolvenților a
fost de 29.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 31
persoane în 2013 (din care 4 pentru învăţământul preșcolar, 9 pentru nivelul primar şi 18 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 17 săli de clase și cabinete, 1 laboratoar, nefiind în datele
statistice nici un atelier şcolar. Baza materială se completează cu 2 terenuri de sport, pentru ca
unitățile școlare existente să fie dotate cu 28 de calculatoare personale.
În comuna Seleuș, la nivelul anului 2013, funcţionau trei biblioteci, care însuma 8127
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 505, ceea ce reprezintă un procent de
circa 11,6 % (situaţie satisfăcătoare) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a
fost de 2350, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie 4,7 cărţi, respectiv fiecare
locuitor al comunei a citit 0,5 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a
rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Seleuș există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.16. Unitatea administrativ teritorială Șepreuș
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Şepreuş, în 2013, exista o singură unitate şcolară,
cu nivel de primar şi gimnazial. La această unitate este arondată şi grădiniţa.
Numărul de elevi, în 2013, a scăzut, ajungând la 299, din care 65 erau înscrişi la grădiniţă,
137 erau înscrişi în clasele primare, iar 97 în clasele gimnaziale. Numărul absolvenţilor de şcoală
gimnazială a fost de 15. Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic,
ajungând la 15 persoane în 2013 (din care 3 pentru învăţământul preşcolar).
Pe acest fond există 18 săli de clase şi cabinete şcolare, 1 laborator şi 1 sală de gimnastică. Se
adaugă 2 terenuri de sport. Unitatea şcolară avea în inventar un număr de 14 calculatoare personale.
În comuna Şepreuş, la nivelul anului 2013, funcţiona o singură bibliotecă, care însuma 12669
volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de 383, ceea ce reprezintă un procent de
circa 14,6 % din totalul populaţiei, procent relativ bun. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de
1775, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 4,6 cărţi, respectiv fiecare
locuitor al comunei a citit 1,4 cărţi.
În centrul comunei există şi funcţionează un Cămin Cultural, care facilitează derularea
diferitelor activităţi culturale, preponderent legate de sărbătorile satului, permiţând păstrarea
tradiţiilor locale.
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2.8.17. Unitatea administrativ teritorială Șicula
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Șicula, în 2013, exista o singură unitate școlară, la
care mai erau arondate încă cinci unități: școlile primare și grădinișele din Gurba și Chereluș,
respectiv grădinița din Șicula.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 438, din care
103 la grădiniță, 176 elevi la nivelul primar și 159 elevi la nivelul gimnazial Numărul absolvenților a
fost de 38.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 29
persoane în 2013 (din care 4 pentru învăţământul preșcolar, 10 pentru nivelul primar şi 15 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 18 săli de clase și cabinete, 2 laboratoare, nefiind în datele
statistice nici un atelier şcolar. Baza materială se completează cu 1 terenuri de sport, pentru ca
unitățile școlare existente să fie dotate cu 40 de calculatoare personale.
În comuna Șicula, la nivelul anului 2013, funcţionau trei biblioteci, care însuma 3100 volume.
Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de doar 241, ceea ce reprezintă un procent de circa
25,9 % (situaţie satisfăcătoare) din totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de
297, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a citit, în medie, 1,2 cărţi, respectiv fiecare locuitor
al comunei a citit 0,06 cărţi. Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte nu este plătit
din fonduri publice, bibliotecile fiind private.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Șicula există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
În localitatea Șicula s-a născut compozitorul Emil Monția, personalitate muzicală cu multiple
preocupări spirituale, manifestate, alături de calitatea de pasionat folclorist, și prin cele de violonist,
poet, compozitor și dramaturg. În 1920 a participat, ca membru fondator, la înființarea Societății
compozitorilor români. În 1927 se retrage la Șiria, unde se dedică muzicii și se stinge din viață
în1965.
Comuna Şicula însă se poate mândri cu o adevărată tradiţie folclorică, cultivată şi păstrată în
limitele comunităţii, până în timpul actual. În acest sens relevant este portul popular recunoscut în
domeniu, ca o ţinută deosebit de valoroasă. În comuna Şicula şi în prezent se mai păstrează vie
tradiţia din moşi strămoşi, ţesutul în război a minunatelor costume populare viu colorate precum şi
aşa numiţilor „laţi aleşi”, care au o foarte mare căutare atât în ţară cât şi în străinătate. Acest lucru
este păstrat viu prin ţesătoarea Bun Maria din localitatea Şicula nr.446. La toate cele trei şcoli de pe
raza comunei Şicula există câte un muzeu local unde sunt păstrate atât costumele populare cât şi
uneltele folosite la munca câmpului, monede, vase din lut folosite la prepararea hranei, precum şi alte
obiecte, păstrate cu multă grijă. În concordanţă cu portul este şi tradiţia muzicii populare locale care
este reprezentată de cântăreţi cunoscuţi, născuţi şi formaţi aici ca: Florica Bradu, Cornelia Căprar,
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Rodica Ardelean, Ciprian Roman etc. Anual în comuna Șicula se organizează de sărbătoarea
„CRĂCIUNULUI”, mai precis în a doua zi de CRĂCIUN un spectacol al echipelor de căluşari,
spectacol care se încheie cu un mare bal unde participă toată comunitatea.
2.8.18. Unitatea administrativ teritorială Șilindia
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Șilindia, în 2013, exista o singură unitate școlară la
care mai erau arondate încă 2 unități: grădinița din Satu Mic și grădinița din Șilindia.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 109, din care
31 la grădiniță, 38 elevi la nivelul primar și 40 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 13, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 8
persoane în 2013 (din care 2 pentru învăţământul preșcolar, 2 pentru nivelul primar și 4 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 5 săli de clase și cabinete și 1 laborator. Baza materială se
completează cu 15 calculatoare personale.
În comuna Șilindia, la nivelul anului 2013, funcţionau 2 biblioteci, din care 1 în sistemul
public și 1 privată. Fondul de carte însuma 7011 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a
fost de 91, ceea ce reprezintă un procent de circa 10,8 % (situaţie acceptabilă) din totalul populației.
Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 492, ceea ce înseamnă că fiecare cititor înregistrat a
citit, în medie 5,2 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 1,7 cărţi. Personalul angajat, care
să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Șilindia există şi
funcţionează cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns
legată de anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.19. Unitatea administrativ teritorială Tauț
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Tauț, în 2013, exista o singură unitate școlară la
care mai erau arondate încă 3 unități: școala primară și grădinița din Nadăș, respectiv grădinița din
Tauț.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 151, din care
35 la grădiniță, 46 elevi la nivelul primar și 70 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 20, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 14
persoane în 2013 (din care 2 pentru învăţământul preșcolar, 4 pentru nivelul primar și 8 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 8 săli de clase și cabinete, 1 laborator și 2 săli de gimnastică.
Baza materială se completează cu 24 calculatoare personale.
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În comuna tauț, la nivelul anului 2013, funcţionau 3 biblioteci, din care 1 în sistemul public și
2 private. Fondul de carte însuma 13553 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori a fost de
88, ceea ce reprezintă un procent de circa 4,9 % (situaţie mai mult decât mediocră) din totalul
populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 529, ceea ce înseamnă că fiecare cititor
înregistrat a citit, în medie 6 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 0,3 cărţi. Personalul
angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Tauț există şi funcţionează
cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns legată de
anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
2.8.20. Unitatea administrativ teritorială Târnova
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Târnova, în 2013, existau două unități școlare la
care mai erau arondate încă 5 unități pentru fiecare, Prima unitate este Școala gimnazială din Târnova
și mai cuprinde: grădinița și școala din Dud, grădinița și școala din Chier, respectiv grădinița din
Târnova. A doua unitate este Școala gimnazială din Agrișul Mare, care mai cuprinde: grădinița și
școala din Drauț, grădinița și școala din Arăneag, respectiv grădinița din Agrișul Mare.
Numărul de elevi a suferit modificări de la un an la altul, ajungând, în 2013 la 724, din care
168 la grădiniță, 318 elevi la nivelul primar și 238 elevi la nivelul gimnazial. Numărul absolvenților a
fost de 73, toți de nivel gimnazial.
Tot în acelaşi interval de timp a scăzut şi numărul personalului didactic, ajungând la 55
persoane în 2013 (din care 10 pentru învăţământul preșcolar, 19 pentru nivelul primar și 26 pentru
nivelul gimnazial). Pe acest fond existau 39 săli de clase și cabinete, 1 laborator și 2 terenuri de sport.
Baza materială se completează cu 66 calculatoare personale.
În comuna Târnova, la nivelul anului 2013, funcţionau 5 biblioteci, din care 1 în sistemul
public și 4 private. Fondul de carte însuma 19240 volume. Tot în această perioadă numărul de cititori
a fost de 600, ceea ce reprezintă un procent de circa 9,6 % (situaţie mai mult decât mediocră) din
totalul populației. Numărul volumelor eliberate în 2013 a fost de 2450, ceea ce înseamnă că fiecare
cititor înregistrat a citit, în medie 4,1 cărţi, respectiv fiecare locuitor al comunei a citit 0,4 cărţi.
Personalul angajat, care să deservească acest fond de carte s-a rezumat la o persoană.
La nivelul fiecărei localităţi din unitatea administrativ teritorială Târnova există şi
funcţionează cîte un cămin cultural. Activitatea culturală în aceste edificii este sporadică, fiind strâns
legată de anumite momente culturale (serbări, zilele satului, sărbători etc).
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2.9. IMPACTURI, PRESIUNI (IMPACTURI TRECUTE ȘI PREZENTE) ȘI
AMENINȚĂRI (IMPACTURI VIITOARE PREVIZIBILE)
2.9.1. Lutra lutra – vidra
1. A04 - pășunatul se practică peste tot, în turme de sute de oi, capre, vaci acolo unde este pășune;
pășunatul este un factor deranjant major pentru vidră și degradant pentru calitatea habitatului
datorită faptului că acestea vin la cursurile de apă să se adape;
2. C01.04.01 - Minerit de suprafata- creşterea poluării fonice
3. D01 - Drumuri, poteci, cai ferate - creşterea poluării fonice, circulația mașinilor, camioanelor pe
șosele cum și pe drumurile colaterale, tăierea arborilor cu drujba.
4. E01- Zone urbanizate, locuite de catre oameni, dezvoltarea reţelelor de comunicare, creşterea
poluării fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate aspectele.
5. E02 - Zone industriale sau comerciale, dezvoltarea reţelelor de comunicare, creşterea poluării
fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate aspectele.
6. E03 - Deseuri - creşterea poluării fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate
aspectele.
7. E04 -

Structuri, cladiri în peisaj - creşterea poluării fonice, expansiunea procesului de

urbanizare, sub toate aspectele.
8. F03 - Vanatoarea si colectarea animalelor salbatice (terestre) - vânătoarea, pagube produse de
vanat (densitate prea mare a populatiilor), persecuţia directă, a travurilor si braconajul, otrăvire,
utilizarea diferitelor tipuri de capcane
9. G01- Sporturi în aer liber și activitati din timpul liber, creşterea poluării fonice, mortalitate.
10.

J01.01 - Incendiile - se practică încendierea miriștilor și a stufului cum și a subarboretului din

albia majoră a Crișului, Teuzului și în unele pescării.
11.

J03 - Alte modificari ale ecosistemelor - restructurarea/schimbarea destinaţiei terenului,

îndepartarea hăţişurilor şi crângurilor, reducerea sau pierderea trasaturilor specifice habitatelor,
cultivarea terenului arat/cosire/tăiere din albia cursurilor de apă, reducerea prazii disponibile
(inclusiv cadavrelor), reducerea antropica a conectivitatii habitatelor, exploatarea resurselor
minerale de pe albia cursurilor de apă.
12.

K03 - Relatii faunistice interspecifice - relaţiile interspecifice, competitia, parazitism,

introducerea de boli, pradare, antagonism cu animalele domestice.
Amenințări (impacturi viitoare previzibile)
1. A04 - pășunatul intensiv în apropierea cursului de apă;
2. C01.04.01 - Minerit de suprafață - eventuale balastiere în albia Crisului;D01 - Drumuri, poteci, cai
ferate - circulația mașinilor, camioanelor pe șosele precum și pe drumurile colaterale cursului de
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apa conduce la un impact crescut asupra mediului ambiant și a specii.
3. E01- Zone urbanizate - creşterea poluării fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate
aspectele.
4. E02 - Zone industriale sau comerciale, dezvoltarea reţelelor de comunicare, creşterea poluării
fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate aspectele.
5. E03 - Deseuri - creşterea poluării fonice, expansiunea procesului de urbanizare, sub toate
aspectele.
6. E04 - Structuri, cladiri în peisaj - creşterea poluării fonice, expansiunea procesului de urbanizare,
sub toate aspectele.
7. F03 - Vanatoarea si colectarea animalelor salbatice (terestre) - vânătoarea, pagube produse de
vanat, persecuţia directă, a travurilor si braconajul, otrăvire, utilizarea diferitelor tipuri de capcane
8. G01- Sporturi în aer liber și activitati din timpul liber, creşterea poluării fonice, mortalitate.
9. J01.01 - Incendiile - se practică încendierea miriștilor și a stufului cum și a subarboretului din
albia majoră a Crișului și în unele pescării.
10.

J03 - Alte modificari ale ecosistemelor - restructurarea/schimbarea destinaţiei terenului,

îndepartarea hăţişurilor şi crângurilor, reducerea sau pierderea trasaturilor specifice habitatelor,
cultivarea terenului arat/cosire/tăiere din albia cursurilor de apă, reducerea prazii disponibile
(inclusiv cadavrelor), reducerea antropica a conectivitatii habitatelor, exploatarea resurselor
minerale de pe albia cursurilor de apă.
11.

K03 - Relatii faunistice interspecifice - relaţiile interspecifice, competitia, parazitism,

introducerea de boli, pradare, antagonism cu animalele domestice.
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2.9.2. Presiuni, amenințări și impacturi asupra speciilor de păsări enumerate în anexa I
din DP 2009/147/EC
2.9.2.1. Lista presiunilor actuale asupra speciilor de păsări
A01 – cultivare (agricultura) (cod vechi 100 intensitate B): terenuri agricple sunt de întâlnit pe
întreaga suprafață a sitului (mai cu seamă în preajma,
01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement (cod vechi 421
intensitate A): nu este o practică frecventă loclităților); lor le sunt intercalate pășuni.
A03 – cosire/tăiere a pășunii (cod vechi 102 intensitate B.
A04 – pășunat (cod vechi 140 intensitate B): pășunatul se practică (aproximativ) peste tot, în turme
compuse din câteva sute de oi, vaci acolo unde este pășune; pășunatul este un factor deranjant
major pentru speciile de păsări și degradant pentru calitatea habitatului.
A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substațe chimice (cod vechi 110 intensitate C):
semințele tratate, îngrășămintele, sunt indirect factori care afectează mersul pozitiv al vieții,
efectul este întârziat, mortalitatea apare după săptămâni sau luni; noxele acumulate în țesutul
de rezerva ale animalului se manifestă terminal în anotimpul rece când troficizarea precară pe
cale naturală este suplinită de intrarea în circuit a țesuturile grase; un argument îl dau stolurile
de grauri din care în timpul zborului se desprind prin moarte unele exemplare. Apreciem ca
atare impactul de intensitate A.
B02.02 – curățarea pădurii,
B02.03 – îndepărtarea lăstărișului (cod vechi 165 intensitate B),
B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați: sunt factori legați între ei deoarece fiecare element cuprins în
conceptul pe care îl exprimă este modificator pentru avifauna unui horst, crâng, luncă. De
suferit au păsărilor răpitoare sensibile la modificările din peisaj și zgomot prin dispariția
suporților (copacilor) prielnici construirii cuibului dar și ciocănitorile din motive identice.
E03. - dar existentă; gunoaiele rezultate din demolarea construcțiilor, gunoaiele menajere în unele
cazuri, sunt aruncate la margine de drum sau în locuri considerate mai dosite din sit: Bocsig,
pădurea Ineu, Berechiu, Apateu, etc.
F02.03 – pescuit de agrement (cod vechi 220 intensitate C): Bocsig – Balta Sodom, Bocsig – Vest.
F03.01 – vânătoare (cod vechi 230 intensitate B): prin natura lucrurilor pescuitul de agrement se
practică în general în pescăriile amenajate special în acest scop (proprietăți particulare) uneori
pe Teuz. Deranjările provocate păsărilor de baltă sunt minore. În schimb vânătoarea (cu
aspect de braconaj) este trădată la margine de apă prin cartușele trase rămase ca dovadă a
acestei practici în locuri și timpi nedestinate (nedestinați) lor (Chier-Târnova, Rovina).
G05.06 – curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe marginea
drumului.
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H06.01 – zgomot, poluare fonică: circulația mașinilor, camioanelor pe șosele cum și pe drumurile
colaterale, tăierea arborilor cu drujba; intensitate C.
J01 – focul și combaterea incendiilor (cod vechi 180 intensitate B): se practică încendierea miriștilor
și a stufului cum și a subarboretului din albia majoră a Crișurilor, Teuzului; în pescării
incendieri la Chier-Târnova iar la Bocsig tăierea acestuia.
K01 – procese naturale abiotice (lente) și
K01.02 – secare: golirea bazinelor pescăriilor toamna: Tauț, Rovina ; intensitate A/C.
J01 – focul și combaterea incendiilor (cod vechi 180 intensitate B)
2.9.2.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei protejate
A01 – cultivare (agricultura) (cod vechi 100 intensitate B);
A03 – cosire/tăiere a pășunii (cod vechi 102 intensitate B);
A04 – pășunat (cod vechi 140 intensitate B);
A05 – creșterea animalelor (cod vechi 170 intensitate C);
B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați ;
J01.01 – incendii;
K01.02 – secare;
K01 – procese naturale abiotice (lente).

2.9.2.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
A001 Gavia stellata - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); cod impact: U – presiune sau amenințare necunoscută .
A002 Gavia arctica - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); cod impact: U – presiune sau amenințare necunoscută .
A021 Botaurus stellaris - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); cod impact: F02.03 – pescuit de agrement; J01.01 – incendii (inclusiv tăierea
stufului), K01.02 – secare
A022 Ixobrychus minutus; cod impact: J01- cod vechi 180) care printr-o proastă regenerare sau
incendiu izbucnit din neglijență în timpul cuibăritului afectează specia nu numai din
perspectiva prezenței ci și cea a ratei natalității din acel an; tăierea stufului (Bocsig) produce
aceleași efecte.
A023 Nycticorax nycticorax; specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor (lunar 2014); coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 –
incendii, K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente (impact
neinvocat în rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu stuf a
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ochiurilor de apă puțin adânci (raport înălțimea picioarelor păsării/adâncimea apei) prin care
se ajunge la imposibilitatea procurării elementelor trofice; la fel și în cazul secării.
A024 Ardeola ralloides - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 – incendii,
K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente (impact neinvocat în
rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu stuf a ochiurilor de
apă puțin adânci (raport înălțimea picioarelor păsării/adâncimea apei) prin care se ajunge la
imposibilitatea procurării elementelor trofice; la fel și în cazul secării.
A026 Egretta garzetta – coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 – incendii,
K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente (impact neinvocat în
rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu stuf a ochiurilor de
apă puțin adânci (raport înălțimea picioarelor păsării/adâncimea apei) prin care se ajunge la
imposibilitatea procurării elementelor trofice; la fel și în cazul secării. Rovina
A027 Egretta alba – coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 – incendii,
K01.02 – secare. Ca la Egretta garzetta.
A029 Ardea purpurea (specie critic periclitată pe plan național și european) cod impact: F02.03; U;
J01- cod vechi 180; Chier-Târnova, Bocsig
A034 Platalea leucorodia – specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor (lunar 2014); coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 –
incendii, K01.02 – secare.
A030 Ciconia nigra – a fost observată în sit numai în timpul migrației, primăvara; cu impact negativ
s-ar putea înscrie vânătoarea dar nu se cunosc de regulă cazuri de berze negre împușcate.
coduri impact existente B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați: pădurea Ineu, pădurea Balta,
pădurea Sic, pădurea Gălălău, posibil și altele din sit.
A031 Ciconia ciconia - E01.01 – urbanizare continuă (cod vechi 401 intensitate A) este un factor de
impact cu efecte posibile. Nu am observat totuși cauze de acest gen în localitățile în care au
fost identificate cuiburi ocupate activ.
A060 Aythya nyroca - F02.03 – pescuit de agrement; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 –
secare; secări la Rovina, Tauț, zgomot: Seleuș, Bocsig
A075 Haliaetus albicilla - K01.02 – secare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; secarea este un proces
ciclic la Rovina și tot aici zgomotul provocat de activitățile forestiere, mișcarea vehiculelor în
preajma pescăriei inclusiv activitățile umane particulare întreținerii tăului.
A072 Pernis apivorus - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică; F03.01 – vânătoare (cod vechi 230 intensitate
B) (?)
420

A073 Milvus migrans - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică; F03.01 – vânătoare (cod vechi 230 intensitate
B) (?)
A080 Circaetus gallicus - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică; F03.01 – vânătoare (cod vechi 230 intensitate
B) (?)
A081 Circus aeruginosus - K01.02 – secare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; secarea este un
proces ciclic la Rovina și tot aici zgomotul provocat de activitățile forestiere, mișcarea
vehiculelor în preajma pescăriei inclusiv activitățile umane particulare întreținerii tăului.
Rovina este de altfel și locul în care această specie cuibărește.
A082 Circus cyaneus - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014);
A089 Aquila pomarina - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014);
A094 Pandion haliaetus - K01.02 – secare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; B02.04 – îndepărtarea
arborilor uscați; secarea este și ea unul dintre factorii disturbanți pentru specie dar mai puțin
important decât poluarea fonică; din observațiile efectuate la Rovina – singurul punct al
identificării speciei pentru perioada 2014 – survolările locului s-au petrecut ori în primele ore
ale zilei ori cu ceva vreme înainte de perioada nictimerală când activitatea umană a încetat; tot
astfel, aparițiile păsării s-a dovedit a fi prezente de-a lungul zilei în lipsa prezenței umane.
A097 Falco vespertinus - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică; B02.04 – îndepărtarea arborilor
A119 Porzana porzana- specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 – incendii,
K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente (impact neinvocat în
rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu stuf a ochiurilor de
apă puțin adânci
A120 Porzana parva - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor
(lunar 2014); coduri impact existente: F02.03 – pescuit de agrement, J01.01 – incendii,
K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente (impact neinvocat în
rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu stuf a ochiurilor de
apă puțin adânci
A122 Crex crex - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată observațiilor (lunar
2014); coduri impact existente: A01 – cultivare (agricultura) (cod vechi 100 intensitate B);
A03 – cosire/tăiere a pășunii (cod vechi 102 intensitate B); A04 – pășunat (cod vechi 140
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intensitate B); A05 – creșterea animalelor (cod vechi 170 intensitate C); K01 – procese
naturale abiotice (lente);
A196 Chlydonias hybridus - K01.02 – secare. În ceea ce privește rezultatul proceselor abiotice lente
(impact neinvocat în rândul celor care privesc direct specia) efectul posibil este invadarea cu
stuf a ochiurilor de apă puțin adânci; Rovina.
A244 Caprimulgus europaeus - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor (lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică;: pădurea Ineu, pădurea Balta,
pădurea Sic, pădurea Gălălău, posibil și altele din sit.
A151 Philomachus pugnax - specie de pasaj; apare regulat în sit, zona Rovina, în număr mare de
exemplare; exploatează de regulă limnosul fostelor albii ale pescăriilor deținătoare de apă
pluvială rămasă în urma topirii zăpezii sau a ploilor de primăvară sau ale malurilor acelorași,
mâloase și line. Starea de conservare a speciei poate fi considerată ca bună. Rovina.
A166 Tringa glareola - specie de pasaj; apare în sit, zona Rovina, în număr fluctuant de exemplare,
de regulă solitară. Considerăm prezența sa aici stabilă cu toate că habitatul este amenințat cu
degradarea prin secare (K01.02); exploatează de regulă limnosul fostelor albii ale pescăriilor
deținătoare de apă pluvială rămasă în urma topirii zăpezii sau a ploilor de primăvară sau ale
malurilor acelorași mâloase și line. Starea de conservare a speciei poate fi considerată ca
bună. Rovina.
A229 Alcedo atthis - F02.03 – pescuit de agrement; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01 – procese
naturale abiotice (lente); K01.02 – secare; Rovina, Bocsig apoi pe râul Teuz, Crișul Alb.
A239 Dendrocopos medius - B02.02 – curățarea pădurii; B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați;
G05.06 – curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului; Cermei, Ineu, Tauț, Rovina, păd. Balta, Apateu, etc.
A429 Dendrocopos syriacus - B02.02 – curățarea pădurii; B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați;
G05.06 – curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului; Cermei, Șomoșcheș, Ineu, Tauț, Rovina, păd. Balta, Apateu, etc.
A236 Dryocopus martius – B02.02 – curățarea pădurii; B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați;
G05.06 – curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului; Rovina, Sic
A234 Picus canus - B02.02 – curățarea pădurii; B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați; G05.06 –
curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe marginea
drumului; Sic și Rovina.
A338 Lanius collurio – B02.03 – îndepărtarea lăstărișului ; peste tot în sit
A339 Lanius minor - B02.03 – îndepărtarea lăstărișului ; Cermei

422

A246 Lullula arborea - B02.03 – îndepărtarea lăstărișului; fiind specie cuibăritoare pe sol ar intra în
discuție și cositul stratului vegetal din luminișuri sau din apropierea ecotonului; H06.01 –
zgomot, poluare fonică; K01 – procese naturale abiotice (lente);
A255 Anthus campestris - specia nu a fost observată în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor (lunar 2014); H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01 – procese naturale abiotice
(lente);
A307 Sylvia nisoria: B02.02-curățarea pădurii, B02.03 – îndepărtarea lăstărișului; prezentă rar în
sit (Tauț); stare de conservare favorabilă.

423

2.9.3. Presiuni, amenințări și impacturi asupra speciilor de păsări cu migrație regulată
2.9.3.1. Lista presiunilor actuale asupra speciilor de păsări migratoare
A01 – cultivare (agricultura) (cod vechi 100 intensitate B): terenuri agricple sunt de întâlnit pe
întreaga suprafață a sitului (mai cu seamă în preajma;
01 -

depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement (cod vechi 421
intensitate A): nu este o practică frecventă loclităților); lor le sunt intercalate pășuni;

A03 – cosire/tăiere a pășunii (cod vechi 102 intensitate B;
A04 – pășunat (cod vechi 140 intensitate B): pășunatul se practică (aproximativ) peste tot, în turme
compuse din câteva sute de oi, vaci acolo unde este pășune; pășunatul este un factor deranjant
major pentru speciile de păsări și degradant pentru calitatea habitatului;
A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substațe chimice (cod vechi 110 intensitate C):
semințele tratate, îngrășămintele, sunt indirect factori care afectează mersul pozitiv al vieții,
efectul este întârziat, mortalitatea apare după săptămâni sau luni; noxele acumulate în țesutul
de rezerva ale animalului se manifestă terminal în anotimpul rece când troficizarea precară pe
cale naturală este suplinită de intrarea în circuit a țesuturile grase; un argument îl dau stolurile
de grauri din care în timpul zborului se desprind prin moarte unele exemplare. Apreciem ca
atare impactul de intensitate A;
B02.02 – curățarea pădurii,
B02.03 – îndepărtarea lăstărișului (cod vechi 165 intensitate B),
B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați: sunt factori legați între ei deoarece fiecare element cuprins în
conceptul pe care îl exprimă este modificator pentru avifauna unui horst, crâng, luncă. De
suferit au păsărilor răpitoare sensibile la modificările din peisaj și zgomot prin dispariția
suporților (copacilor) prielnici construirii cuibului dar și ciocănitorile din motive identice.
E03. - dar existentă; gunoaiele rezultate din demolarea construcțiilor, gunoaiele menajere în unele
cazuri, sunt aruncate la margine de drum sau în locuri considerate mai dosite din sit: Bocsig,
pădurea Ineu, Berechiu, Apateu, etc.
F02.03 – pescuit de agrement (cod vechi 220 intensitate C): Bocsig – Balta Sodom, Bocsig – Vest.
F03.01 – vânătoare (cod vechi 230 intensitate B): prin natura lucrurilor pescuitul de agrement se
practică în general în pescăriile amenajate special în acest scop (proprietăți particulare) uneori
pe Teuz. Deranjările provocate păsărilor de baltă sunt minore. În schimb vânătoarea (cu
aspect de braconaj) este trădată la margine de apă prin cartușele trase rămase ca dovadă a
acestei practici în locuri și timpi nedestinate (nedestinați) lor (Chier-Târnova, Rovina).
G05.06 – curățarea copacilor, tăierea pentru siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe marginea
drumului.
H06.01 – zgomot, poluare fonică: circulația mașinilor, camioanelor pe șosele cum și pe drumurile
colaterale, tăierea arborilor cu drujba; intensitate C.
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J01 – focul și combaterea incendiilor (cod vechi 180 intensitate B): se practică încendierea miriștilor
și a stufului cum și a subarboretului din albia majoră a Crișurilor, Teuzului; în pescării
incendieri la Chier-Târnova iar la Bocsig tăierea acestuia.
K01 – procese naturale abiotice (lente) și
K01.02 – secare: golirea bazinelor pescăriilor toamna: Tauț, Rovina; intensitate A/C
J01 – focul și combaterea incendiilor (cod vechi 180 intensitate B)
2.9.3.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei protejate
A01 – cultivare (agricultura) (cod vechi 100 intensitate B);
A03 – cosire/tăiere a pășunii (cod vechi 102 intensitate B);
A04 – pășunat (cod vechi 140 intensitate B);
A05 – creșterea animalelor (cod vechi 170 intensitate C);
B02.04 – îndepărtarea arborilor uscați;
J01.01 – incendii;
K01.02 – secare;
K01 – procese naturale abiotice (lente).
2.9.3.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de păsări
migratoare
A005 Podiceps cristatus - F02.03 – pescuit de agrement; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 –
secare; secări la Rovina, și zgomot: Seleuș, Bocsig, Balta Sodom, Chier-Târnova.
A004 Tachybaptus ruficollis - F02.03 – pescuit de agrement; H06.01 – zgomot, poluare fonică;
K01.02 – secare; secări la Rovina, zgomot: Chier-Târnova; Seleuș, Bocsig.
A394 Anser albifrons - specia nu a fost observată staționar în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor, doar în trecere – câteva stoluri (lunar 2014); A01 – cultivare (agricultura) (cod
vechi 100 intensitate B); A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substațe chimice;
F03.01 – vânătoare; cartușe trase am găsit deopotrivă la Rovina, Bocsig, Chier - Târnova și
probabil, încă, la toate pescăriile existente.
A054 Anas acuta - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare - secări
la Rovina; la Seleuș unde au fost observate 14 exemplare factorii disturbanți enumerați nu au
fost constatați direct dar și aici cartușele trase vorbesc despre F03.01 ca fiind prezent.
A056 Anas clypeata - specia nu a fost observată staționar în sit de-a lungul perioadei dedicată
observațiilor (lunar 2014); dar și în acest caz intră în discuție F03.01 – vânătoare; H06.01 –
zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
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A052 Anas crecca - specia a fost observată staționar în sit (Bocsig – ambele pescării) de-a lungul
perioadei dedicată observațiilor (lunar 2014); dar și în acest caz intră în discuție F03.01 –
vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A050 Anas penelope - 5 exemplare la Seleuș (Cnalul Morilor); F03.01 – vânătoare; H06.01 –
zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A053 Anas platyrhynchos – peste tot în pescării; F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare
fonică; K01.02 – secare.
A055 Anas querquedula - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A051 Anas strepera - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A059 Aythya ferina - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A061 Aythya fuligula - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A340 Bucephala clangula - F03.01 – vânătoare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A036 Cygnus olor - H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare.
A208 Ardea cinerea - peste tot în pescării în număr apreciabil; toamna în stoluri de până la 50 de
exeemplare; H06.01 – zgomot, poluare fonică; A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni
și substațe chimice – specia staționează și pe terenurile agricole înafara perioadei de cuibărit
și toamna unde ca și berzele se folosește de oferta trofică existentă; totuși în ROSPA0014
cazurile de asemenea natură sunt izolate.
A125 Fulica atra - peste tot în pescării în număr apreciabil; singurii factori impietanți asupra speciei
sunt H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare și F03.01 – vânătoare;specia este
însă extrem de prolifică încât tindem sa credem ca deocamdată nu este periclitată. Singurul
factor limitativ al prezenței sale în sit este absența stufului element predilect și aproape
singular de amplasare al cuiburilor. În locurile în care lipsește stuful, lipsește de regulă și
lișița (Rovina, lacul Râtu, pescăria Cermei).
A123 Gallinula chloropus – prezentă în pescării (Bocsig, Chier unde a fost observată în2014);
H06.01 – zgomot, poluare fonică; K01.02 – secare; ca și la lișiță stuful are aproape aceeași
importanță în ceea ce privește prezența speciei în sit.
A017 Phalacrocorax carbo – cormoranii sunt oaspeți de primăvară dar mai cu seamă de toamnă și
iarnă în sit (în acele pescării în care apa nu a fost eliminată); câteva exemplare se ațin și pe
Teuz, pe Crișul Alb; F03.01 – vânătoarea „de combatere” pasărea fiind considerată
dăunătoare în pescării cu toate că se cunoaște foarte statutul ei de specie protejată.
A118 Rallus aquaticus – specia nu a fost identificată în sit.
A182 Larus canus– specia nu a fost identificată în sit.
A179 Larus ridibundus – pescărușul râzător este o prezență frecventă dar nu abundentă în
ROSPA0014; A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substațe chimice sunt de luat în
considerație, specia poposind pe terenurile agricole în căutare de hrană cum și pe pajiști.
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A459 Larus argentatus cachinnans - pescărușul râzător este o prezență frecventă dar nu abundentă în
ROSPA0014; A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substațe chimice sunt de luat în
considerație, specia poposind pe terenurile agricole în căutare de hrană cum și pe pajiști.
A153 Gallinago gallinago – specia nu a fost identificată în sit.
A160 Numenius arquata – specia nu a fost identificată în sit.
A158 Numenius phaeopus – specia nu a fost identificată în sit.
A142 Vanellus vanellus - o prezență frecventă dar nu abundentă în ROSPA0014. Limitarea existenței
sale este dată în bună parte de prezența ori absența limanurilor mâloase (situația este valabilă
pentru toate limicolele – imaginea de mai jos) cu toate că pajiștile umede sunt un substitut
foarte bun în lipsa dezideratului anterior.

NU – majoritatea pescăriilor din sit

DA – situația parțial existentă în pescăria Rovina

A348 Corvus frugilegus – considerăm că asupra speciei nu se exercită în momentul de față
nici un fel de presiune din cele constatate și posibil prezente cu privire la speciile de păsări din
ROSPA0014.
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2.9.4. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra speciilor de
herpetofaună
2.9.4.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariilor naturale protejate, pentru
speciile de herpetofaună.
2.9.4.1.1. ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor arabile
de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din interiorul
și vecinătatea sitului.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de suprafață și
freatice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe terenurile
arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și vecinătatea
acestora.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Pe cursul râului Crișul Alb, în albia
minoră a acestuia, în apropierea localităților Bocsig, Mânerău, Răpsig, Aldești, Bârsa, Sebiș
g) Cod. C01.04.01 – minerit de suprafață. Intensitate scăzută. În vecinătatea cursului râului Crișul
Alb, la limita localității Dieci.
h) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe drumuri
județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A.
i) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul cursului
râului Crișul Alb au fost ridicate diguri pentru protecție la inundații. De asemenea, sunt identificate
mai multe zone de agrement, în special în preajma bălților de pescuit.
j) Cod. E01. – zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane). Intensitate medie. Extinderea
intravilanului și construirea de locuințe și case de vacanță.
k) Cod. E02 – zone industriale sau comerciale. Intensitate medie. În vecinătatea majorității
localităților de la limita sitului.
l) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement. Intensitate
ridicată. Atât în albia minoră a râului Crișul Alb și afluenții săi, cât și pe terenurile de pe teritoriul
sitului se depozitează și se debarasează multe gunoaie menajere.
m)Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie. În toate corpurile de apă de
pe teritoriul sitului, conducând la sărăcirea specifică a acestora.
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n) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. În
special pentru broasca țestoasă de lac, care este capturată pentru a fi păstrată în captivitate sau
comercializată.
o) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate mediu. Strivirea indivizilor de
autovehicule pe drumurile și căile de acces de pe teritoriul și din vecinătatea sitului.
p) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.
q) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. De-a lungul zonei ripariene a
râului Crișul Alb, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii invazive, ce
realizează o densitate foarte mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
r) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. În suprafețele de stufăriș, terenurile agricole și vegetația
de pe marginea drumurilor și canalelor.
s) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Realizată în vederea regularizării curului Crișului
Alb și pentru desecarea terenurilor agricole de pe teritoriul sitului.
t) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Crișul Alb, fapt ce determină scăderea accesului la
luciu de apă și modificarea regimului hidric cu alterarea caracteristicilor de habitat.
u) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate scăzută. Din albia
minoră a râului Crișul Alb.
v) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată. Ca
urmare a sistematizării teritoriului, în special pentru broasca țestoasă de lac.

2.9.4.1.2. ROSCI0350 Lunca Teuzului:
a)

Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor
arabile de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.

b)

Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului.

c)

Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie.
Pe terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.

d)

Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.

e)

Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și
vecinătatea acestora.
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f)

Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate scăzută. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale.

g)

Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate scăzută. De-a lungul
cursului râului Teuz au fost ridicate diguri pentru protecție la inundații.

h)

Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Atât în albia minoră a râului Teuz, cât și pe terenurile de pe teritoriul
sitului se depozitează și se debarasează multe gunoaie menajere.

i)

Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate scăzută. În toate corpurile de
apă de pe teritoriul sitului, conducând la sărăcirea specifică a acestora.

j)

Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. În
special pentru broasca țestoasă de lac, care este capturată pentru a fi păstrată în captivitate sau
comercializată.

k)

Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate scăzută. Strivirea indivizilor de
autovehicule pe drumurile și căile de acces de pe teritoriul și din vecinătatea sitului.

l)

Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.

m) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact mediu. De-a lungul zonei ripariene
a râului Teuz, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii invazive, ce
realizează o densitate mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
n)

Cod. J01.01 – incendii. Intensitate medie. În suprafețele de stufăriș, terenurile agricole și
vegetația de pe marginea drumurilor și canalelor.

o)

Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Realizată pentru desecarea terenurilor
agricole de pe teritoriul sitului.

p)

Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea râului Teuz, fapt ce determină scăderea accesului la luciu de apă
și modificarea regimului hidric cu alterarea caracteristicilor de habitat.

q)

Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate scăzută. Din albia
minoră a râului Teuz.

r)

Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Ca urmare a sistematizării teritoriului, în special pentru broasca țestoasă de lac și tritonul
dobrogean.
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2.9.4.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariilor naturale
protejate, pentru speciile de herpetofaună.
2.9.4.2.1. ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Având în vedere necesarul de
material de construcție se poate presupune că vor exista și alte inițiative de deschidere a altor
balastiere.
g) Cod. C01.04.01 – minerit de suprafață. Intensitate scăzută. Administrația locală a comunei
Dieci are în vedere redeschiderea activității carierei de granit.
h) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A,
acestea urmând a fi reabilitate periodic, fapt ce conduce la un impact crescut asupra meiului
ambiant și speciilor.
i) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul
cursului râului Crișul Alb pot fi realizate diguri suplimentare. De asemenea, se poate
considera că vor exista proiecte suplimentare pentru extinderea spațiilor de agrement, în
special pe lângă bălțile de pescuit.
j) Cod. E01. – zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane). Intensitate medie. Extinderea
intravilanului și construirea de locuințe și case de vacanță sunt prevăzute în majoritatea PUGurilor comunelor din regiune.
k) Cod. E02 – zone industriale sau comerciale. Intensitate medie. În vecinătatea majorității
localităților de la limita sitului este prevăzută în PUG-uri dezvoltarea unor zone industriale.
l) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Deși este un fenomen car trebuie oprit, preconizăm că se va perpetua și pe
viitor această problemă.
m) Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie.
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n) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. Fără
conștientizarea comunităților locale această practică va continua să reprezinte o amenințare la
adresa speciilor din fauna sălbatică.
o) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate medie. Eventuala extindere a
rețelei de căi rutiere poate determina creșterea impactului negativ asupra populațiilor
speciilor, cauzat de uciderea indivizilor prin strivire de către autovehicule.
p) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
q) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
r) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. Această practică trebuie stopată prin impunerea de
reguli stricte și conștientizarea comunităților locale.
s) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Rețeaua de canale la nivelul sitului este
redusă și chiar dacă acestea vor fi decolmatate și amenajate impactul va fi în continuare redus.
t) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Crișul Alb este un proces continuu care va afecta
calitatea habitatelor.
u) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate medie.
Modernizarea și intensificarea agriculturii din regiunea va putea conduce la dezvoltarea
sistemelor de irigații, cu efect asupra regimului hidric, calității habitatelor umede și a
salinității solului.
v) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.

2.9.4.2.2. ROSCI0350 Lunca Teuzului:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
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d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, acestea urmând a fi reabilitate periodic, fapt ce conduce la un
impact crescut asupra meiului ambiant și speciilor.
g) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul
cursului râului Teuz pot fi realizate diguri suplimentare. De asemenea, se poate considera că
vor exista proiecte suplimentare pentru extinderea spațiilor de agrement, în special pe lângă
bălțile de pescuit.
h) Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie.
i) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. Fără
conștientizarea comunităților locale această practică va continua să reprezinte o amenințare la
adresa speciilor din fauna sălbatică.
j) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate medie. Eventuala extindere a
rețelei de căi rutiere poate determina creșterea impactului negativ asupra populațiilor
speciilor, cauzat de uciderea indivizilor prin strivire de către autovehicule.
k) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
l) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
m) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. Această practică trebuie stopată prin impunerea de
reguli stricte și conștientizarea comunităților locale.
n) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Rețeau de canalizare de desecare va fi
reabilitată pentru a asana terenurile arabile. Rețeaua de canale de irigații va fi cel mai probabil
dezvoltată, pentru a permite intensificarea agriculturii.
o) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate medie.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Teuz este un proces continuu care va afecta
calitatea habitatelor.
p) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate medie.
Modernizarea și intensificarea agriculturii din regiunea va putea conduce la dezvoltarea
sistemelor de irigații, cu efect asupra regimului hidric, calității habitatelor umede și a
salinității solului.
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q) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.

2.9.4.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de
herpetofaună
2.9.4.3.1. Bombina bombina:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor
arabile de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și
vecinătatea acestora.
f) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate scăzută. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale.
g) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Atât în albia minoră a râului Teuz, cât și pe terenurile de pe teritoriul
sitului se depozitează și se debarasează multe gunoaie menajere.
h) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate scăzută. Strivirea indivizilor de
autovehicule pe drumurile și căile de acces de pe teritoriul și din vecinătatea sitului.
i) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.
j) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact mediu. De-a lungul zonei ripariene a
râului Teuz, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii invazive, ce
realizează o densitate mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
k) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate medie. În suprafețele de stufăriș, terenurile agricole și
vegetația de pe marginea drumurilor și canalelor.
l) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Realizată pentru desecarea terenurilor
agricole de pe teritoriul sitului.
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2.9.4.3.2. Bombina variegata:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor
arabile de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și
vecinătatea acestora.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Pe cursul râului Crișul Alb, în
albia minoră a acestuia, în apropierea localităților Bocsig, Mânerău, Răpsig, Aldești, Bârsa,
Sebiș
g) Cod. C01.04.01 – minerit de suprafață. Intensitate scăzută. În vecinătatea cursului râului
Crișul Alb, la limita localității Dieci.
h) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A.
i) Cod. E01. – zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane). Intensitate medie. Extinderea
intravilanului și construirea de locuințe și case de vacanță.
j) Cod. E02 – zone industriale sau comerciale. Intensitate medie. În vecinătatea majorității
localităților de la limita sitului.
k) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Atât în albia minoră a râului Crișul Alb și afluenții săi, cât și pe terenurile
de pe teritoriul sitului se depozitează și se debarasează multe gunoaie menajere.
l) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate mediu. Strivirea indivizilor de
autovehicule pe drumurile și căile de acces de pe teritoriul și din vecinătatea sitului.
m) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.
n) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. De-a lungul zonei ripariene a
râului Crișul Alb, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii invazive,
ce realizează o densitate foarte mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
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o) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. În suprafețele de stufăriș, terenurile agricole și
vegetația de pe marginea drumurilor și canalelor.
p) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Realizată în vederea regularizării curului
Crișului Alb și pentru desecarea terenurilor agricole de pe teritoriul sitului.

2.9.4.3.3. Triturus dobrogicus:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor
arabile de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și
vecinătatea acestora.
f) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate scăzută. De-a lungul
cursului râului Teuz au fost ridicate diguri pentru protecție la inundații.
g) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Atât în albia minoră a râului Teuz, cât și pe terenurile de pe teritoriul
sitului se depozitează și se debarasează multe gunoaie menajere.
h) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. În
special pentru broasca țestoasă de lac, care este capturată pentru a fi păstrată în captivitate sau
comercializată.
i) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.
j) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact mediu. De-a lungul zonei ripariene a
râului Teuz, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii invazive, ce
realizează o densitate mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
k) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Realizată pentru desecarea terenurilor
agricole de pe teritoriul sitului.
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l) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea râului Teuz, fapt ce determină scăderea accesului la luciu de apă
și modificarea regimului hidric cu alterarea caracteristicilor de habitat.
m) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate scăzută. Din albia
minoră a râului Teuz.
n) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată. Ca
urmare a sistematizării teritoriului, în special pentru broasca țestoasă de lac și tritonul
dobrogean.

2.9.4.3.4. Emys orbicularis:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Localizată la nivelul terenurilor
arabile de pe teritoriul sitului, dar și pe suprafețele din sit adiacente unor terenuri arabile.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Pe
terenurile arabile și în vecinătatea acestora, determinând poluarea solului și a apelor de
suprafață și freatice.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
Determină poluarea solului și a apelor de suprafață și freatice din parcelele de pădure și
vecinătatea acestora.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Pe cursul râului Crișul Alb, în
albia minoră a acestuia, în apropierea localităților Bocsig, Mânerău, Răpsig, Aldești, Bârsa,
Sebiș
g) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A.
h) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul
cursului râului Crișul Alb și Teuzului au fost ridicate diguri pentru protecție la inundații. De
asemenea, sunt identificate mai multe zone de agrement, în special în preajma bălților de
pescuit.
i) Cod. E01. – zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane). Intensitate medie. Extinderea
intravilanului și construirea de locuințe și case de vacanță.
j) Cod. E02 – zone industriale sau comerciale. Intensitate medie. În vecinătatea majorității
localităților de la limita sitului.
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k) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Atât în albia minoră a râului Crișul Alb, Teuzului și afluenților acestora,
cât și pe terenurile de pe teritoriul siturilor se depozitează și se debarasează multe gunoaie
menajere.
l) Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie. În toate corpurile de
apă de pe teritoriul sitului, conducând la sărăcirea specifică a acestora.
m) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. În
special pentru broasca țestoasă de lac, care este capturată pentru a fi păstrată în captivitate sau
comercializată.
n) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate mediu. Strivirea indivizilor de
autovehicule pe drumurile și căile de acces de pe teritoriul și din vecinătatea sitului.
o) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. În special poluarea corpurilor de apă și a apei freatice
provenită din agricultură și zone industriale, precum și poluarea menajeră.
p) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. De-a lungul zonei ripariene a
râului Crișul Alb și Teuzului, precum și pe alte suprafețe din sit, se regăsesc numeroase specii
invazive, ce realizează o densitate foarte mare și împiedică accesul la corpurile de apă.
q) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. În suprafețele de stufăriș, terenurile agricole și
vegetația de pe marginea drumurilor și canalelor.
r) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Realizată în vederea regularizării curului
Crișului Alb și Teuzului și pentru desecarea terenurilor agricole de pe teritoriul siturilor.
s) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Crișul Alb și Teuzului, fapt ce determină
scăderea accesului la luciu de apă și modificarea regimului hidric cu alterarea caracteristicilor
de habitat.
t) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate scăzută. Din albia
minoră a râului Crișul Alb și a râului Teuz.
u) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată. Ca
urmare a sistematizării teritoriului, în special pentru broasca țestoasă de lac.
2.9.4.4. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de
herpetofaună.
2.9.4.4.1. Bombina bombina:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
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c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, acestea urmând a fi reabilitate periodic, fapt ce conduce la un
impact crescut asupra meiului ambiant și speciilor.
g) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate medie. Eventuala extindere a
rețelei de căi rutiere poate determina creșterea impactului negativ asupra populațiilor
speciilor, cauzat de uciderea indivizilor prin strivire de către autovehicule.
h) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
i) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
j) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. Această practică trebuie stopată prin impunerea de
reguli stricte și conștientizarea comunităților locale.
k) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Rețeau de canalizare de desecare va fi
reabilitată pentru a asana terenurile arabile. Rețeaua de canale de irigații va fi cel mai probabil
dezvoltată, pentru a permite intensificarea agriculturii.
l) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.

2.9.4.4.2. Bombina variegata:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
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d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Având în vedere necesarul de
material de construcție se poate presupune că vor exista și alte inițiative de deschidere a altor
balastiere.
g) Cod. C01.04.01 – minerit de suprafață. Intensitate scăzută. Administrația locală a comunei
Dieci are în vedere redeschiderea activității carierei de granit.
h) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A,
acestea urmând a fi reabilitate periodic, fapt ce conduce la un impact crescut asupra meiului
ambiant și speciilor.
i) Cod. E01. – zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane). Intensitate medie. Extinderea
intravilanului și construirea de locuințe și case de vacanță sunt prevăzute în majoritatea PUGurilor comunelor din regiune.
j) Cod. E02 – zone industriale sau comerciale. Intensitate medie. În vecinătatea majorității
localităților de la limita sitului este prevăzută în PUG-uri dezvoltarea unor zone industriale.
k) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Deși este un fenomen car trebuie oprit, preconizăm că se va perpetua și pe
viitor această problemă.
l) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate medie. Eventuala extindere a
rețelei de căi rutiere poate determina creșterea impactului negativ asupra populațiilor
speciilor, cauzat de uciderea indivizilor prin strivire de către autovehicule.
m) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
n) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
o) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. Această practică trebuie stopată prin impunerea de
reguli stricte și conștientizarea comunităților locale.
p) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Rețeaua de canale la nivelul sitului este
redusă și chiar dacă acestea vor fi decolmatate și amenajate impactul va fi în continuare redus.
q) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.
440

2.9.4.4.3. Triturus dobrogicus:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul
cursului râului Teuz pot fi realizate diguri suplimentare. De asemenea, se poate considera că
vor exista proiecte suplimentare pentru extinderea spațiilor de agrement, în special pe lângă
bălțile de pescuit.
g) Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie.
h) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. Fără
conștientizarea comunităților locale această practică va continua să reprezinte o amenințare la
adresa speciilor din fauna sălbatică.
i) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
j) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
k) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate ridicată. Rețeau de canalizare de desecare va fi
reabilitată pentru a asana terenurile arabile. Rețeaua de canale de irigații va fi cel mai probabil
dezvoltată, pentru a permite intensificarea agriculturii.
l) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate medie.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Teuz este un proces continuu care va afecta
calitatea habitatelor.
m) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate medie.
Modernizarea și intensificarea agriculturii din regiunea va putea conduce la dezvoltarea
sistemelor de irigații, cu efect asupra regimului hidric, calității habitatelor umede și a
salinității solului.
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n) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.

2.9.4.4.3. Emys orbicularis:
a) Cod: A02.01 – agricultura intensivă. Intensitatea ridicată. Tendința fermierilor este de a crește
producția, prin intensificarea agriculturii.
b) Cod: A04.01 – pășunatul intensiv. Intensitate ridicată. Pe toate suprafețele de pajiști din
interiorul și vecinătatea sitului se va păstra tendința de suprapășunare.
c) Cod. A07 – utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice. Intensitate medie. În
scopul intensificării producției agricole se vor folosi mai multe substanțe biocide, hormoni și
substanțe chimice.
d) Cod. A08 – fertilizarea (cu îngrășământ) a terenurilor arabile. Intensitate ridicată. Și în
continuare se urmărește creșterea producției agricole prin folosirea de fertilizanți.
e) Cod. B08 – folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure). Intensitate scăzută.
f) Cod. C01.01 – extragere de nisip si pietriș. Intensitate ridicată. Având în vedere necesarul de
material de construcție se poate presupune că vor exista și alte inițiative de deschidere a altor
balastiere.
g) Cod. D01.02 – drumuri, autostrăzi. Intensitate medie. Situl este străbătut de mai multe
drumuri județene și comunale, de-a lungul său, pe toată lungimea sa, regăsindu-se și DN 79A,
acestea urmând a fi reabilitate periodic, fapt ce conduce la un impact crescut asupra meiului
ambiant și speciilor.
h) Cod. D03.01.02 – diguri/zone turistice și de agrement. Intensitate ridicată. De-a lungul
cursului râului Crișul Alb și râului Teuz pot fi realizate diguri suplimentare. De asemenea, se
poate considera că vor exista proiecte suplimentare pentru extinderea spațiilor de agrement, în
special pe lângă bălțile de pescuit.
i) Cod. E03.01 – depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement.
Intensitate ridicată. Deși este un fenomen car trebuie oprit, preconizăm că se va perpetua și pe
viitor această problemă.
j) Cod. F02 – pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Intensitate medie.
k) Cod. F03.02.01 – colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni…). Intensitate scăzută. Fără
conștientizarea comunităților locale această practică va continua să reprezinte o amenințare la
adresa speciilor din fauna sălbatică.
l) Cod. G05.11 – moartea sau rănirea prin coliziune. Intensitate medie. Eventuala extindere a
rețelei de căi rutiere poate determina creșterea impactului negativ asupra populațiilor
speciilor, cauzat de uciderea indivizilor prin strivire de către autovehicule.
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m) Cod. H – poluare. Intensitate scăzută. Dezvoltarea economică și realizarea de noi platforme
industriale și ferme agricole poate determina poluarea suplimentară a corpurilor de apă și
solului.
n) Cod. I01 – specii invazive non-native (alogene). Impact ridicat. Pe viitor se vor instala din ce
în ce mai multe specii alogene, atât vegetale cât și animale, cu impact ridicat asupra speciilor
native.
o) Cod. J01.01 – incendii. Intensitate scăzută. Această practică trebuie stopată prin impunerea de
reguli stricte și conștientizarea comunităților locale.
p) Cod. J02.03.02 – canalizarea. Intensitate scăzută. Rețeaua de canale la nivelul sitului este
redusă și chiar dacă acestea vor fi decolmatate și amenajate impactul va fi în continuare redus.
q) Cod. J02.05.02 – modificarea structurii cursurilor de apa continentale. Intensitate ridicată.
Regularizarea și stabilizarea malurilor râului Crișul Alb și Teuzului este un proces continuu
care va afecta calitatea habitatelor.
r) Cod. J02.06.01 – captări de apă de suprafață pentru agricultură. Intensitate medie.
Modernizarea și intensificarea agriculturii din regiunea va putea conduce la dezvoltarea
sistemelor de irigații, cu efect asupra regimului hidric, calității habitatelor umede și a
salinității solului.
s) Cod. J03.02. – reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice. Intensitate ridicată.
Sistematizarea continuă a teritoriului și dezvoltarea infrastructurii conduce la fragmentarea
habitatelor.

443

2.9.5. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra speciilor de
ihtiofaună
2.9.5.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariilor naturale protejate, pentru
speciile de ihtiofaună.

COD

PARAMETRU

DESCRIERE
A02.01; A07; A08; A09; C01.01; C01.01.02; E03.01; F02; F02.01;

A.1

Presiune actuală

F02.01.01; F02.01.02; F02.03.; F02.03.02; F05.02; F05.04 H01.02;
H01.03; H01.05; H01.08; J02.05.02; J02.06.02; J02.10.
1. Igienizarea utilajelor agricole (cistern, containere) în albia minora
a râului sau în apropierea albiei majore a râului, modifică însuşirile
chimice ale mediului abiotic. [A02.01; A07; A08; A09; H01.02;
H01.03; H01.05]
2. Aria natural protejată dispune de un potenţial agricol mare. În
acest context fermierii recurg la irigarea terenurilor agricole,
fertilizare,

respectiv

la

utilizarea

produselor

biocide/hormoni/substanţe chimice pentru a creşte productivitatea.
[A02.01; A07; A08; A09; H01.02; H01.03; H01.05; J02.06.01]
3. Extragerea agregatelor minerale natural din albia minoră a râului
Crişul Alb este o cativitate cu impact antropic care se desfăşoară în
cadrul ariei natural protejate. [C01.01; C01.01.02]
A.2

Detalii

4. Abandonarea deşeurilor în cadrul şi în vecinătatea cursurilor de
apă este un fenomen des întâlnit. [E03.01]
5. Braconajul şi pescuitul excesiv exercită o presiune antropică
asupra ihtiocenozelor. [F02; F02.01; F02.01.01; F02.01.02; F02.03.;
F02.03.02; F05.02; F05.04]
6. Staţile de eupurare neretehnologizate. [H01.08]
7. Regularizarea cursului de apă în vederea reduceii riscului de
inundare a albiei majore. [J02.05.02]
8. Captarea apei (prin prizele de captatre) pentru comunităţile locale,
favoriează restrângerea habitatelor specific de iernare, reproducere şi
hrănire. [J02.06.02]
9. Distrugerea/defrişarea vegetaţiei lemnoase aflate în apropierea
ţărmurilor, a vegetaţiei macrofite palustre, a vegetaţiei natante,
respectiv submerse din cadrul ariei protejate elimină habitatele
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specifice de reproducere pentru unele specii de peşti. perioadele de
reproducere. [J02.10]

2.9.5.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate asupra speciilor de ihtiofaună.

COD

PARAMETRU

A.1

Presiune actuală

A.2

Detalii

DESCRIERE
A02.01; A07; A08; A09; H01.02; H01.03; H01.05; J02.05.02;
J02.06.01; J02.10
1. Aria natural protejată dispune de un potenţial agricol mare. În
acest context fermierii recurg la irigarea terenurilor agricole,
fertilizare, respectiv la utilizarea produselor biocide/hormoni
/substanţe chimice pentru a creşte productivitatea. [A02.01; A07;
A08; A09; H01.02; H01.03; H01.05; J02.06.01]
2. Regularizarea cursului de apă în vederea reduceii riscului de
inundare a albiei majore. [J02.05.02]
3. Captarea apei (prin prizele de captatre) pentru comunităţile locale,
favoriează restrângerea habitatelor de iernare, reproducere şi hrănire.
[J02.06.02]
4. Distrugerea/defrişarea vegetaţiei lemnoase aflate în apropierea
ţărmurilor, a vegetaţiei macrofite palustre, a vegetaţiei natante,
respectiv submerse din cadrul ariei protejate elimină habitatele
specifice de reproducere, hrănire şi odihnă. [J02.10]
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2.9.6. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra speciilor de
nevertebrate
NIVELUL DE
FACTORI DE RISC
SPECIILE POTENŢIAL AFECTATE
INTENSITATE
102 - Cosire/Taiere
110 - Utilizarea
pesticidelor
120 - Fertilizarea

140 - Pasunat
151 - Indepartarea
haturilor si crangurilor
160 - Managementul
forestier general

C

C

C

A/B

C

B

161 - Plantare de padure

B

162 - Plantare artificiala

B

163 - Replantare

B

164 - Curatarea padurii

B

165 Indepartarea lastarisului

C

166 Indepartarea arborilor
uscati sau în curs de

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Eriogaster catax

Eriogaster catax,

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus
Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus
Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus
Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus
Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus
Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti
Eriogaster catax,

A

Nymphalis vaualbum , Arytrura

Nymphalis vaualbum , Arytrura

musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus cervus

uscare
170 - Cresterea
animalelor
171 - Furajare stocuri de
animale

C

C

180 - Incendiere

C

200 - Acvacultura: peşte

C

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Ophiogomphus cecilia
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şi scoici
211 - Pescuit intr-o
locatie fixa
220 - Pescuit sportiv

C
C

Ophiogomphus cecilia

Ophiogomphus cecilia
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

240 - Luare/Indepartare
de fauna

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

241 - Colectionare
(insecte, reptile,

C

amfibieni…)
250 - Luare/indepartare
de flora

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus

C

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

400 - Zone urbanizate,
habitare umana

B

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

401 - Urbanizare continua

B

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

402 - Urbanizare
discontinua

B

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

403 - Habitare dispersata

B

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

421 - Depozitarea
deseurilor menajere

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus

500 - Retele de

C

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
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comunicare

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
502 -Drumuri, drumuri
auto

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

510 - Transportul energiei

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

511 -Linii electrice

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

530 - Imbunatatirea
accesului la zona

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

620 - Activitati sportive
si recreative În aer liber

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

623 - Vehicule motorizate

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus

690 - Alte impacte

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya

determinate de turism si

costata, Eriogaster catax,

recreerre ce nu au fost

B/C

mentionate mai sus (Case

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
cervus

de vacanţă)
Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
700 - Poluarea

C

costata, Eriogaster catax,

Nymphalis vaualbum,

Arytrura musculus, Dioszeghyana schmidti, Lucanus
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cervus
967 - Antagonism cu
animalele domestice

C

Callimorpha quadripunctaria, Pilemia tigrina, Isophya
costata
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2.9.7. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra speciei
Narcissus stelaris
2.9.7.1. Lista presiunilor actuale asupra speciei
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

A03.03 Abandonarea cosirii (coroborat cu I02 și K02)

A.2

Detalii

Stațiunea specie fiind una de pajiște, sub forma unei poieni, în mod
natural evoluția vegetației tinde spre reversia la ecosistemul de
pădure. Menținerea pajiștii se poate face doar prin pășunat
(nerecomandat în cazul de față) sau prin cosit. Cosirea tardivă ar fi o
metodă benefică pentru stoparea invaziei poienii de cătru rugi (Rubus
sp.), porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna) și
semințiș de arbori.

A.1

Presiune actuală

F04 Culegerea speciilor de floră spontană, în general

A.2

Detalii

Cunoscută fiind de locuitorii din Ineu, Poiana cu narcise este vizitată
mai ales dacă în perioada înfloririi vremea este frumoasă. Faptul că
drumul până la poiană trece pe lângă Balta Rovina (proprietate
privată) reduce traficul spre poiană.

A.1

Presiune actuală

I02 Invazia speciilor native (autohtone)

A.2

Detalii

Jumătatea nordică a poienii în special este invadată cu Rubus sp., care
crează un covor dens prin care încă pot trece tijele florale ale
narsiselor, dar care cu siguranță jenează fotosinteza făcută de frunze.
Prezența tufelor de Carex poate fi interpretată ca o evoluție a
vegetației de la un stadiu mai umed.

A.1

Presiune actuală

K02 Evoluția biocenotică (succesiunea)
K02.01 Schimbarea compoziției în specii
K02.02 Acumularea de material organic

A.2

Detalii

În cazul Poienii cu narcise de la Rovina, aceasta reprezintă un stadiu
intermediar între pajiștea umedă (vegetație higrofilă – de margini de
ape) și pădure. Evoluția înspre pădure este marcată de prezența la
limitele poienii și tendința de extindere în poiană a tufelor de
porumbar și de păducel. În jumătatea sudică a poienii se găsesc și
căteva exemplare de arbori.
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2.9.7.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate asupra speciei
Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

F04 Culegerea speciilor de floră spontană, în general

B.2

Detalii

Creșterea turismului, popularizarea existenței narciselor (inclusiv prin
acțiuni de conștientizare / sensibilizare) cresc posibilitatea culegerii
florilor de către vizitatori.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.02 Drumeții, plimbări, călărie, trafic cu vehicule nemotorizate

B.2

Detalii

Este de așteptat ca dezvoltarea activitățiilor recreaționale și de turism
sa conducă și la creșterea numărului de vizitatori în sit, ceea ce poate
afecta populația de narcise (călcat, tasarea solului, ruperea tulpinilor
și frunzelor).

B.1

Ameninţare viitoare

I02 Invazia speciilor native (autohtone)

B.2

Detalii

Vecinătatea imediată a pădurii, faptul că o mare suprafață a poienii
este de fapt o lizieră, face ca să existe o permanentă pesiune a
speciilor de arbuști și arbori (porumbar, păducel, frasin, stejar, cer).

B.1

Ameninţare viitoare

K02 Evoluția biocenotică (succesiunea)
K02.01 Schimbarea compoziției în specii
K02.02 Acumularea de material organic

B.2

Evoluția bionenotică pe lângă acumularea de material organic

Detalii

provenit de la covorul erbaceu dens, se manifestă prin tendința de
dezvoltare a vegetației lemnoase (amenințare coroborată cu I02).

2.9.7.3. Evaluarea impacturilor asupra speciei
2.9.7.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

A03.03 Abandonarea cosirii (coroborat cu I02 și K02)

E.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus
stellaris Haw.)

E.2

Localizarea impacturilor Idem hartă distribuție
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[geometrie]
E.3

Localizarea impacturilor Pe toată suprafața poienii.
cauzate

de

presiunile
451

actuale asupra speciei
[descriere]
E.4

Intensitatea localizată a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv,
impacturilor cauzate de este semnificativ afectată
presiunile actuale asupra
speciei

E.5

Confidențialitate

E.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
Menținerea unei pajiști în climatul temperat este dependentă de
exploatarea prin pășunat sau / și cosit. Vârsta tânără a a arborilor
situați în partea sud – vestică (pănă la balta Rovina), dovedește că
odinioară (căteva decenii, probabil) Poiana cu narcise era parte a
unei pajiști umede mai întinse care a fost cu mare probabilitate
cosită. Cosiri episodice, o dată la câțiva ani este posibil să se fi făcut
de către personalul silvic care a avut în grijă poiana după ce aceasta
a fost declarată rezervație. Cosirea cel puțin o dată la 3 ani, tardivă
(după 1 iulie) ar fi benefică pentru populația de narcise.

A.1

Presiune actuală

F04 Culegerea speciilor de floră spontană, în general

E.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus
stellaris Haw.)

E.2

Localizarea impacturilor Idem hartă distribuție
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[geometrie]
E.3

Localizarea impacturilor În întreaga poiană
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[descriere]
E.4

Intensitatea localizată a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul
impacturilor cauzate de respectiv, nu este semnificativ afectată
presiunile actuale asupra
speciei

E.5

Confidenţialitate

E.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
După relatările personalului de la SC Carpio (societatea care
exploatează balta Rovina), locuitorii din zonă vizitează Poiana la
momentul înfloririi și culeg flori.
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A.1

Presiune actuală

I02 Invazia speciilor native (autohtone)

E.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus
stellaris Haw.)

E.2

Localizarea impacturilor Idem hartă distribuție
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[geometrie]
E.3

Localizarea impacturilor Rubus sp. Pe toată suprafața, Crataegus monogyna și Prunus
cauzate

de

presiunile spinosa în jumătatea sudică la periferia Poienii.

actuale asupra speciei
[descriere]
E.4

Intensitatea localizată a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv,
impacturilor cauzate de este semnificativ afectată
presiunile actuale asupra
speciei

E.5

Confidenţialitate

E.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
Dintre speciile native, cea mai prezentă și cu potențialul de extindere
rapidă cel mai mare este Rubus sp. Care ocupă aproape toată
suprafața stațiunii cu narcise.

A.1

Presiune actuală

K02 Evoluția biocenotică (succesiunea)
K02.01 Schimbarea compoziției în specii
K02.02 Acumularea de material organic

E.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn. Narcissus
stellaris Haw.)

E.2

Localizarea impacturilor Idem hartă distribuție
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[geometrie]
E.3

Localizarea impacturilor Întreaga suprafață a Poienii
cauzate

de

presiunile

actuale asupra speciei
[descriere]
E.4

Intensitatea localizată a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv,
impacturilor cauzate de este semnificativ afectată
presiunile actuale asupra
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speciei
E.5

Confidenţialitate

E.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
În cazul Poienii cu narcise de la Rovina, aceasta reprezintă un stadiu
intermediar între pajiștea umedă (vegetație higrofilă – de margini de
ape) și pădure. Evoluția înspre pădure este marcată de prezența la
limitele poienii și tendința de extindere în poiană a tufelor de
porumbar și de păducel. În jumătatea sudică a poienii se găsesc și
căteva exemplare de arbori.

2.9.7.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei
Cod

Parametru

Descriere

E.1

Ameninţare viitoare

F04 Culegerea speciilor de floră spontană, în general

F.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn.
Narcissus stellaris Haw.)

F.2

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[geometrie]
F.3

impactului Pe toată suprafața Poienii

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[descriere]
F.4

Intensitatea localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul
impactului

cauzat

ameninţările

de respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra speciei
F.5

Confidenţialitate

F.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
Cu toate măsurile din planul de management, Poiana cu narcise
va continua să prezinte o atracție, iar culegerea florilor de narcise
va fi continuată cel puțin de către unii locuitori ai zonei.

E.1

Ameninţare viitoare

G01.02

Drumeții,

plimbări,

călărie,

trafic

cu

vehicule

nemotorizate
F.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn.
Narcissus stellaris Haw.)
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F.2

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[geometrie]
F.3

impactului Pe toată suprafața Poienii

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[descriere]
F.4

Intensitatea localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul
impactului

cauzat

ameninţările

de respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra speciei
F.5

Confidenţialitate

F.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
Este de așteptat ca dezvoltarea activitățiilor recreaționale și de
turism sa conducă și la creșterea numărului de vizitatori în sit,
ceea ce poate afecta populația de narcise (călcat, tasarea solului,
ruperea tulpinilor și frunzelor).

E.1

Ameninţare viitoare

I02 Invazia speciilor native (autohtone)

F.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn.
Narcissus stellaris Haw.)

F.2

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[geometrie]
F.3

Localizarea
cauzat
viitoare

de

impactului Idem presiune
ameninţările

asupra

speciei

[descriere]
F.4

Intensitatea localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul
impactului

cauzat

ameninţările

de respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra speciei
F.5

Confidenţialitate



Informaţii confidenţiale
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F.6

Chiar dacă se intervine prin măsuri mecanice de eliminare a

Detalii

tulpinilor de Rubus, Prunus etc., în mod natural aceste specii vor
reveni în virtutea succesiunii progresive.
E.1

Ameninţare viitoare

K02 Evoluția biocenotică (succesiunea)
K02.01 Schimbarea compoziției în specii
K02.02 Acumularea de material organic

F.1

Specia

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn.
Narcissus stellaris Haw.)

F.2

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[geometrie]
F.3

impactului Pe toată suprafața Poienii

Localizarea
cauzat
viitoare

de

ameninţările

asupra

speciei

[descriere]
F.4

Intensitatea localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul
impactului

cauzat

ameninţările

de respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra speciei
F.5

Confidenţialitate

F.6

Detalii



Informaţii confidenţiale
Amenințare coroborată cu I02, deoarece succesiunea naturală se
manifestă în acest caz prin invazia speciilor native.

2.9.8. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra habitatelor
de importantă comunitară
2.9.8.1. Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra habitatului
de importantă comunitară 40A0* tufărişuri subcontinentale peripanonice
2.9.8.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate.
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02.06 – tăieri

A.2

Detalii

Vegetația lemnoasă de pe Dealul Mocrea a fost tăiată pe alocuri
pentru lemn de foc.

A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

A.2

Detalii

În zona dealului Mocrea accesul cu animalele domestice nu este
restricționat. Chiar dacă acest habitat nu face în mod special obiectul
pășunatului, oile, în special, au un impact asupra speciilor erbacee.
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A.1

Presiune actuală

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)

A.2

Detalii

Acest habitat de tufărișuri prezintă diseminați arbori (Q. pubescens,
Pyrus pyraster etc., Acer campestre), indiciu al succesiunii
progressive în desfășurare.

A.1

Presiune actuală

G01 Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a timpului liber,
activităţi recreative
G01.05 planorism, delta plan, parapantă, balon

A.2

Impact de amploare mică, eventual asupra stratului erbaceu (circulația

Detalii

sportivilor) și a unor arbuști (rupere, crearea unor mici tabere pentru
decolare).
2.9.8.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate.
Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)

B.2

Detalii

Vecinătatea pădurii, precum și prezența indivizilor din speciile
de arbori din habitatul 91M0 și 91G0 constituie o presiune
continuă în sensul instalării pădurii.

2.9.8.1.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de
habitate.
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

G.1

Clasificarea tipului de habitat 

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0*

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Pe toată suprafața habitatului.
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]

G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale asupra tipului de habitat
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G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Caracterul semideschis al habitatului, vecinătatea și
întrepătrunderea cu patch-urile de pajiște 6240* fac ca
acest habitat să fie pășunat cu grupuri mici de capre și oi.

A.1

Presiune actuală

G01 Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a timpului
liber, activităţi recreative
G01.05 planorism, deltaplan, parapantă, balon

G.1

Clasificarea tipului de habitat 

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0*

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Pe toată suprafața habitatului
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]

G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale asupra tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Latura sudică a Dealului Mocrea este folosită ca punct de
decolare de către parapantiști, care folosesc potecile din
habitat (impact asupra speciilor erbacee).

A.1

Presiune actuală

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)

G.1

Clasificarea tipului de habitat 

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0*

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Pe toată suprafața ocupată actualmente de habitat, în
de presiunile actuale asupra special jumătatea nordică.
tipului de habitat [descriere]
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G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale asupra tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Impact constatat prin prezența exemplarelor de arbori (cer,
stejar pufos, jugastru).

2.9.8.1.4. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)
de

 tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 40A0*
habitat

H.3

Localizarea
cauzat

de

impactului Idem hartă distribuție
ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

Localizarea
cauzat

de

impactului Impact previzionat pe toată suprafața actuală.
ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea localizata a
impactului

cauzat

ameninţările



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

de

viitoare

asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale

Interacțiunea sindinamică dintre pădure și tufărișurile de tip
40A0* este de urmărit (la origine, unele patch-uri din acest
habitat au fost, probabil, cultivate cu viță de vie). Cursul
normal al succesiunii trebuie întrerupt prin intervenții minimale
(suprimarea arborilor de talie mare, mai ales cei din preajma
exemplarelor de Prunus tenella Batsch).
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2.9.8.2

Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra

habitatului de importantă comunitară 91M0 păduri balcano-panonice de cer și gorun
2.9.8.2.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate.

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02.02 curăţarea pădurii (tăieri rase)

A.2

Detalii

Pădurea din sit, excepție Rezervația Dealul Mocrea, a fost folosită ca
pădure de producție. Cea mai recentă porțiune tăiată ras a fost
identifiactă la limita nordică a sitului.

A.1

Presiune actuală

B02.03 îndepărtarea lăstărișului

A.2

Detalii

Îndepărtarea subarboretului s-a practicat atât ca măsură silvo-culturală,
cât și de către localnici pentru diverse nevoi.

A.1

Presiune actuală

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

A.2

Detalii

Suprafețele relativ mici ale pădurii în sit, accesul facil și proximitatea
localităților sunt factori ce au favorizat scoaterea lemnului mort de către
localnici (folosit ca lemn de foc).

A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

A.2

Detalii

Impact manifestat la marginea sitului și a parcelelor, dar și în lungul
drumurilor de acces.

A.1

Presiune actuală

I01 specii invazive non-native (alogene)

A.2

Detalii

În acest habitat a fost identificat salcâmul (Robinia pseudoacacia). Cu
prezență sporadică este stejarul roșu (Quercus borealis = Q. rubra),
plantat în parcelele din apropierea sitului (limita N-E).

A.1

Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

A.2

Detalii

Accesul în habitat nu este restricționat.

A.1

Presiune actuală

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

A.2

Detalii

Culesul ciupercilor este practicat de localnici și are impact prin
tranzitarea habitatului, ruperea și împrăștierea lemnului mort, sperierea
mamiferelor și păsărilor etc.
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2.9.8.2.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate.

Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

B02.03 îndepărtarea lăstărișului

B.2

Detalii

Impact actual și previzionat, chiar dacă practicile silvice vor exclude
curățarea subarboretului (timp de refacere necesar - câțiva ani).

B.1

Ameninţare viitoare

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

B.2

Detalii

Chiar dacă practica culegerii de lemn de foc din pădure va fi oprită,
lipsa lemnului mort va continua să impacteze habitatul (lipsa
substratului pentru unele specii, populații mai reduse pentru xilofage
și speciile care depind de xilofage etc.).

B.1

Ameninţare viitoare

I01 specii invazive non-native (alogene)

B.2

Detalii

Drumurile de acces vor constitui în continuare căi de pătrundere a
invazivelor lemnoase, iar eliminarea salcâmului și a altor invazive
lemnoase trebuie să se facă gradual.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

B.2

Detalii

Amenințare legată de dezvoltarea turismului și menținerea unor
practice tradiționale (e.g. culegerea ciupercilor).

B.1

Ameninţare viitoare

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

B.2

Detalii

Practica culegerii ciupercilor nu trebuie interzisă, ci reglementată ca
parte a exploatării tradiționale a resurselor.

2.9.8.2.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02.02 curăţarea pădurii / tăieri rase

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
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G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

G.5

Localizarea impactului

Pădurea din sit prezintă unități amenajistice sau fragmente ale

cauzat de presiunile

acestora în care s-au practicat tăierile. Cea mai recent defrișată

actuale asupra tipului de

porțiune a fost identificată în limita nordică a sitului la poalele

habitat [descriere]

Dealului Mocrea (spre orașul Ineu).

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Din punct de vedere legal, până la intrarea în vigoare a planului

Confidenţiale

de management, pădurile din sit sunt administrate conform
amenajamentelor silvice exclusiv. În sit sunt clare indicii ale
aplicării înor tratamente silvice neconforme cu obiectivele de
gestiune Natura 2000.
A.1

Presiune actuală

B02.03 îndepărtarea lăstărișului

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului

Lăstărișul / stratul arbustiv a fost îndepărtat din aproape toate

cauzat de presiunile

parcelele, la diferite moment ca parte a măsurilor silvice.

actuale asupra tipului de
habitat [descriere]
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G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Îndepărtarea arbuștilor în faza tânără a pădurii, în scopul

Confidenţiale

favorizării speciilor din compoziția țel este o măsură ce se poate
aplica în situri Natura 2000 în parcele în afara zonelor de
protecție și pe zone mici. Situl (inclusiv porțiunile de habitat
91Y0) prezintă o mare heterogenitate la nivelul stratului arbustiv
care nu ocupă în aprecierile noastre o suprafață sufficient de
mare (peste 50%); un strat dens al arbuștilor ar favoriza
mamiferele și păsările din sit, mai ales ținând seama de
întinderea relative mică a sitului și de densitatea rețelei de
drumuri.
A.1

Presiune actuală

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului

Impact difuz la nivelul sitului.

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Habitatul conține puțini arbori uscați pe picioare, iar lemnul mort

Confidenţiale

căzut este în general de diametru mic.
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A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului

Impact identificat cu precădere în UA-urile marginale.

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Pătrunderea animalelor domestic în pădure are loc primăvara la

Confidenţiale

începutul sezonului și în cursul verii, când liziera și pădurea sunt
utilizate ca refugiu/umbrire. Chiar dacă animalele nu găsesc un
covor vegetal bun pentru hrănire, tranzitul lor prin sit este o
modalitate de pătrundere a speciilor invazive și ruderale.
A.1

Presiune actuală

I01 specii invazive non-native (alogene)

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
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G.4

Localizarea impactului

Speciile invasive au fost identificate în lungul tuturor drumurilor

cauzat de presiunile

de acces (Robinia pseudoacacia, Ambrosia artemisiifolia,

actuale asupra tipului de

Stenactis annua).

habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Invazivele lemnoase nu formează în sit populații consistente.

Confidenţiale

Salcâmul, cu excepția unor mici zone plantate (trupul de pădure
izolat de la sudul localității Bocsig) este present sporadic în
lungul drumurilor și unele rărituri. La N-E de dealul Mocrea în
UA-urile neincluse în sit există porțiuni plantate cu Quercus
rubra, exemplare izolate de Gleditsia triacanthos.
A.1

Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului

Pe toată suprafața habitatului.

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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G.7

Detalii

Prezența antropică în habitat este destul de mare, distanțele până
la localități fiind mici. Localnicii frecventeză habitatul în căutare
de ciuperci, lemn de foc, pentru plimbări etc.

A.1

Presiune actuală

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

G.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
G.2

Codul unic al tipului de

91M0

habitat
G.3

Localizarea impactului

Idem hartă distribuție

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului

Impact difuz pe toată suprafața de pădure din sit.

cauzat de presiunile
actuale asupra tipului de
habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



impactului cauzat de

habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

presiunile actuale asupra
tipului de habitat
G.6

Confidenţialitate



G.7

Detalii

Culesul ciupercilor și în mai mică măsură a fructelor de pădure

Confidenţiale

și plante medicinale sunt activități tradiționale în zonă.
Cercetările pe teren în lunile de toamnă au pus în evidență atât
prezența sporadic a culegătorilor, cât și semne ale prelevării
aproape în totalitate a ciupercilor din zonele cu densitate mare;
cu toate acestea dat fiind modul de înmulțire al ciupercilor
impactul este apreciat ca fiind scăzut.
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2.9.8.2.4. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

Descriere
B02.03 îndepărtarea lăstărișului
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91M0
habitat

H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Impact ce va continua să existe mai ales în UA-urile

Localizarea
cauzat

de

ameninţările marginale.

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului

cauzat

de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
În mod normal după aprobarea planului de management,
modul de gospodărire al pădurii trebuie să se schimbe
semnificativ. Însă, exploatarea subarboretului va continua cu
mare probabilitate, practicat sporadic de localnici și în unele
porțiuni de către autoritățiile silvice pe bază de cereri
adresate administratorului (derogări).

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91M0
habitat
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H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Impact difuz pe toată suprafața habitatului.

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat,

impactului

cauzat

ameninţările

de în locul respectiv, este semnificativ afectată

viitoare

asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Presupunând chiar oprirea totală a scoaterii lemnului mort
din pădure, impactul se va menține (absența actuală a
lemnului mort va fi atenuată gradual în timp).

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

I01 specii invazive non-native (alogene)
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91M0
habitat

H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Amenințarea se va menține în aceleași zone cu presiunea

Localizarea
cauzat

de

ameninţările actual, toate UA-urile de la marginea habitatului fiind

viitoare asupra tipului de susceptibile de a fi colonizate de speciile invazive.
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului

cauzat

de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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H.7

Eliminarea salcâmului este o acțiune puțin probabilă la scara

Detalii

întregului habitat. Suprafața mare de contact cu zonele din
extra sit, pe care se practică activități agricole reprezintă un
risc de pătrundere a speciilor invazive.
B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91M0
habitat

H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Pe toată suprafața habitatului

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului

cauzat

de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Impact existent ca presiune și inclus în categoria
amenințărilor ținând seama de creșterea turismului în zonă și
de presiunea (în creștere) de exploatare a bioresurselor de
către locanici.

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91M0
habitat

H.3

Localizarea
cauzat

de

impactului Idem hartă distriuție
ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
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H.4

impactului Impact difuz pe totă suprafața habitatului

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului

cauzat

de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
În perioada de implementare a planului, acest impact se va
menține deoarece comnitățile locale vor manifesta o inerție
în stoparea acestui mod tradițional de exploatare a resurselor
vegetale naturale.

2.9.8.3.

Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra

habitatului de importantă comunitară 6240* pajişti stepice subpanonice
2.9.8.3.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate.

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

A02.03 înlocuirea pășunii cu terenuri arabile

A.2

Detalii

Impact întâlnit în porțiunea de sit de la sud de satul Mocrea.

A.1

Presiune actuală

A04.01 pășunatul intensiv

A.2

Detalii

Suprapășunatul a fost identificat în toate patch-urile cu acest habitat,
din sit, cu o intensitate mai mică totuși pe Dealul Mocrea.

A.1

Presiune actuală

E03.04 Alte tipuri de depozitări

A.2

Detalii

În văile ce traversează habitatul, sporadic se întâlnesc împrăștiate
diverse deșeuri și grămezi cu deșeuri (e.g. lângă Mănerău).

A.1

Presiune actuală

E04.01 Infrastructuri agricole, construcţii în peisaj

A.2

Detalii

În habitat sau în imediata lui apropiere, se întâlnesc stâne (Buteni,
Bocsig, Mănerău), ferme, depozite/ silozuri (lângă Mocrea).

A.1

Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

A.2

Detalii

Impact ce afectează mai ales acele porțiuni de habitat din vecinătatea
imediată a satelor (Mocrea, Bocsig, Buteni), care au fost și sunt
utilizate tradițional de localnici (deplasare la stână, loc de joacă pentru
copii etc.)
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A.1

Presiune actuală

G01.03 vehicule cu motor

A.2

Detalii

Nu există restricții privind accesul vehiculeor motorizate (tractoare cu
remorci, utilaje etc.) în habitat și în sit.

A.1

Presiune actuală

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)

A.2

Detalii

Neaplicarea de măsuri de igienă culturală a pajiștii a dusla instalarea
arbuștilor (măceș, păducel), ca latură a evoluției înspre vegetația de
tufărișuri.

2.9.8.3.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate.

Cod
B.1

Parametru
Ameninţare

Descriere
A02.03 înlocuirea pășunii cu terenuri arabile

viitoare
B.2

Detalii

Impact

B.1

Ameninţare

A04.01 pășunatul intensiv

viitoare
B.2

Detalii

Acest impact se menține și pe viitor, date fiind sistemul de agricultură
actual, mărimea șeptelului și necesitatea unui interval de timp (2-3 ani)
pentru implementarea măsurilor de management al sitului.

B.1

Ameninţare

E04.01 Infrastructuri agricole, construcţii în peisaj

viitoare
B.2

Detalii

Chiar dacă stânele și alte construcții temporare pot fi mutate în afara
sitului, fermele, casele și alte construcții cu caracter permanent se vor
menține în sit.

B.1

Ameninţare

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

viitoare
B.2

Detalii

Apropierea habitatului de localități determină menținerea acestui impact
potential în categoria amenințărilor.

B.1

Ameninţare

G01.03 vehicule cu motor

viitoare
B.2

Detalii

Nu există restricții privind accesul vehiculeor motorizate (tractoare cu
remorci, utilaje etc.) în habitat și în sit.
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2.9.8.3.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

A.1 Presiune actuală

A02.03 înlocuirea pășunii cu terenuri arabile

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
G.3 Localizarea impactului cauzat Vezi harta presiune
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4 Localizarea impactului cauzat O parte importantă din corpul de sit de lângă Mocrea, la V de
de presiunile actuale asupra calea ferată a fost arată. Această zonă (ce nu poate fi inclusă în
tipului de habitat [descriere]

habitat pe baza structurii floristice actuale, dar care cel puțin în
parte este una potențial de 6240*) este recomandat a face
obiectul unei acțiuni de reconstrucție ecologică.

G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

localizata  a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în
cauzat
actuale

de locul respectiv, este semnificativ afectată

(ținând cont de

asupra ansamblul suprafeței pe care o ocupă habitatul în tot situl)

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate
G.7 Detalii



Confidenţiale
În trecut, este posibil ca zonele plane de habitat să fi fost
întoarse cu plugul, în diferite perioade. Proprietarii de teren și
chiar membrii administrației locale sunt adesea tentați să
considere

pajiștile,

islazurile

comunale

ca

suprafețe

nevaloroase și să implementeze diverse proiecte care presupun
schimbarea categoriei de folosință. Se va recomanda, între
măsurile generale din planul de management, reconstrucția
ecologică a porțiunii de habitat de la V de calea ferată de lângă
Mocrea.
A.1 Presiune actuală

A04.01 pășunatul intensiv

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
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G.3 Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4 Localizarea impactului cauzat Impact ce afectează toată suprafața habitatului și toate
de presiunile actuale asupra porțiunile neocupate cu vegetație lemnoasă din sit.
tipului de habitat [descriere]
G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

localizata  a Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat,
cauzat
actuale

de în locul respectiv, este major afectată
asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate



Confidenţiale
Presiunea de pășunat din habitat și sit este mare, și vine atât din

G.7 Detalii

menținerea unor stâne permanente, cât și din pășunatul cu
grupuri mici de animale aparținând localnicilor. Perioadele de
pășunat nu sunt respectate (practic, se pășunează tot timpul
anului). Delimitarea parcelelor cu garduri electrice (care se
practică deja în pajiștile din apropierea sitului), ca măsură
recomandabilă, este de examinat (poate fi percepută ca o
diminuare a gradului de naturalitate al peisajului).
A.1 Presiune actuală

E03.04 Alte tipuri de depozitări

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
G.3 Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4 Localizarea impactului cauzat În tot habitatul, cu cantități mai mari de deșeuri în apropierea
de presiunile actuale asupra drumurilor, localităților.
tipului de habitat [descriere]
G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în
cauzat
actuale

de locul respectiv, nu este semnificativ afectată
asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate



Confidenţiale
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În toate pajiștile din sit (inclusiv vegetația higrofilă cu pipirig,

G.7 Detalii

neinclusă în habitatul 6240*) se găsesc PET-uri și alte deșeuri
domestice diverse. O concentrație mai mare de deșeuri a fost
identificată în apropierea localității Mănerău.
A.1 Presiune actuală

E04.01 Infrastructuri agricole, construcţii în peisaj

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
G.3 Localizarea impactului cauzat Vezi hartă presiune
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4 Localizarea impactului cauzat În apropierea drumurilor (e.g. la S-E de Mocrea) se găsesc
de presiunile actuale asupra facilități agricole moderne incluse partial în sit și în habitat.
tipului de habitat [descriere]

Stânele, staulele, grajdurile din pajiștile sitului ocupă suprafețe
mici, per total, însă impactul lor este de examinat în coroborare
cu suprapășunatul.

G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în
cauzat
actuale

de locul respectiv, nu este semnificativ afectată
asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate



G.7 Detalii

Confidenţiale
Toate construcțiile din sit, temporare sau permanente (unele
existente probabil dinaintea declarării sitului) au impact
negative atât asupra covorului erbaceu (prin suprapășunat), cât
și asupra habitatului.

A.1 Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
G.3 Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
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G.4 Localizarea impactului cauzat Toate porțiunile de habitat din sit sunt accesibile locuitorilor și
de presiunile actuale asupra turiștilor; situl este traversat de câteva drumuri principale de
tipului de habitat [descriere]

pământ, nu există barieire sau panouri de atenționare care să
restricționeze accesul în sit/habitat.

G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în
cauzat
actuale

de locul respectiv, nu este semnificativ afectată
asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate



G.7 Detalii

Confidenţiale
Impact exprimat prin densitatea relative mare de drumuri de
pământ din pajiștile din sit. Localnicii (în mult mai mica
măsură turiștii) se deplasează fără nici o constrângere, pe jos,
cu bicicletele, căruțele prin habitat.

A.1 Presiune actuală

G01.03 vehicule cu motor

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
G.3 Localizarea impactului cauzat Vezi hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4 Localizarea impactului cauzat Impact ce poate fi exprimat prin harta drumurilor de pământ
de presiunile actuale asupra din sit și habitat. Relieful nefiind unul accidentat, se poate
tipului de habitat [descriere]
G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

considera ca suprafață impactată toată suprafața habitatului.

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în
cauzat
actuale

de locul respectiv, nu este semnificativ afectată
asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate
G.7 Detalii



Confidenţiale
Proprietarii de stâne, localnicii, personalul silvic etc. se
deplasează cu tractoare, camioane, automobile personale prin
habitat.

A.1 Presiune actuală

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii (succesiune)

G.1 Clasificarea tipului de habitat
 tip de habitat de importanţă comunitară;
G.2 Codul unic al tipului de 6240*
habitat
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impactului Idem hartă distribuție

G.3 Localizarea

cauzat de presiunile actuale
asupra

tipului

de

habitat

[geometrie]
impactului În special porțiunile din apropierea pădurii, canalelor,

G.4 Localizarea

cauzat de presiunile actuale drumurilor,
asupra

tipului

de

dar

întreaga

distribuție

a

habitatului

este

habitat amenințată.

[descriere]
localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în

G.5 Intensitatea
impactului
presiunile

de locul respectiv, nu este semnificativ afectată

cauzat
actuale

asupra

tipului de habitat
G.6 Confidenţialitate



Confidenţiale
Succesiunea naturală se exprimă prin evoluția spre tufărișuri de

G.7 Detalii

măceș, păducel și mai puțin porumbar (dar și puieți de
quercinee, în mai mica măsură). Măsurile de îndepărtarea a
arbuștilor trebuie aplicate pe întreaga suprafață a pajiștilor, nu
numai a porțiunilor incluse în tipul 6240.

2.9.8.3.4. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

A02.03 înlocuirea pășunii cu terenuri arabile

H.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

H.2

Codul unic al tipului de

6240*

habitat
H.3

Localizarea impactului cauzat Vezi hartă distribuție
de ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
[geometrie]
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H.4

Localizarea impactului cauzat Porțiunile plane ale patch-urilor cu habitatul 6240, în
de ameninţările viitoare

special cele din apropierea imediată a localităților.

asupra tipului de habitat
[descriere]
H.5

Intensitatea localizata a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

impactului cauzat de
ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Impact inclus în categoria amenințărilor pentru că: zona
arată de lângă satul Mocrea (V de calea ferată) nu va
redeveni pajiște tipică 6240 în următorii 5 ani;
schimbările din regimul de proprietate și sistemul de
subvenții poate determina pe unii proprietari să constituie
mici parcele de arabil în habitat.

B.1

Ameninţare viitoare

A04.01 pășunatul intensiv

H.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

H.2

Codul unic al tipului de

6240*

habitat
H.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
[geometrie]

H.4

Localizarea impactului cauzat Toate patch-urile (cu mai mică intensitate, cele de pe
de ameninţările viitoare

Dealul Mocrea)

asupra tipului de habitat
[descriere]
H.5

Intensitatea localizata a



Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată

impactului cauzat de
ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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H.7

Efectivele de animale vor fluctua în funcție de piața

Detalii

produselor și alți factori (subvenții, cereri particulare de
anumite produse etc.). Prezența unor construcții (ferme +
anexe) în sit și vecinătate constituie factori de amenințare
prin

suprapășunat

(fermierii

tind

să

depășească

încărcătura de animale).
B.1

Ameninţare viitoare

E04.01 Infrastructuri agricole, construcţii în peisaj

H.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

H.2

Codul unic al tipului de

6240*

habitat
H.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
[geometrie]

H.4

Localizarea impactului cauzat În principal zonele cu construcții permanente și
de ameninţările viitoare

vecinătatea lor.

asupra tipului de habitat
[descriere]
H.5

Intensitatea localizata a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

impactului cauzat de
ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Impactul structurilor agricole din peisaj va continua să se
facă resimțit pentru că este puțin probabil relocarea
construcțiilor existente.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

H.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

H.2

Codul unic al tipului de

6240*

habitat
H.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
[geometrie]
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H.4

Localizarea impactului cauzat Toată zona de pajiște din sit poate face obiectul acestui
de ameninţările viitoare

impact potențial.

asupra tipului de habitat
[descriere]
H.5

Intensitatea localizata a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

impactului cauzat de
ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
La presiunea exercitată în viitor de localnici, se va adăuga
(la nivel scăzut, la început) cea a turiștilor (în prezent
exprimată în principal prin prezența parapantiștilor și a
turiștilor izolați).

.1

Ameninţare viitoare

G01.03 vehicule cu motor

H.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

H.2

Codul unic al tipului de

6240*

habitat
H.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
[geometrie]

H.4

Localizarea impactului cauzat Toată zona ocupată de pajiști (cu excepția canalelor,
de ameninţările viitoare

văilor abrupte) este accesibilă autovehiculelor.

asupra tipului de habitat
[descriere]
H.5

Intensitatea localizata a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

impactului cauzat de
ameninţările viitoare asupra
tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Accesul auto, în afara câtorva drumuri desemnate în acest
scop, este recomandat să fie interzis.

2.9.8.4.

Activităţi cu potenţial impact negativ (presiuni şi ameninţări) asupra

habitatului de importantă comunitară 91Y0 păduri dacice de stejar și carpen
2.9.8.4.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

A.2

Detalii

În habitat au fost identificați puțini arbori uscați pe picioare, iar
cantitatea de lemn mort căzut, chiar dacă este în medie mai mareb decât
în habitatul 91M0 este totuși insuficientă.

A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

A.2

Detalii

Afestează porțiunea de habitat din N-V sitului și mai puțin pe valea
Potocului.

A.1

Presiune actuală

I01 specii invazive non-native (alogene)

A.2

Detalii

Impact redus în zonele de lizieră dinspre terenurile agricole.

A.1

Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

A.2

Detalii

Vecinătatea Ineului, a viilor Ineului și a celorlalte localitățiface situl
ușor accesibil frecventării antropice.

A.1

Presiune actuală

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

A.2

Detalii

Impact similar cu cel al habitatului 91M0, localnicii percep culesul
ciupercilor ca pe o activiate normal și nedăunătoare pădurii.

2.8.8.4.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale
protejate.

Cod

Parametru

B.1

Ameninţare

Descriere
B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

viitoare
B.2

Detalii

Impact viitor chiar în condițiile aplicării planului de management pentru
că:
-

Localnicii vor continua să extragă illegal lemnul mort pentru foc;

-

Lipsa actual a lemnului mort înseamnă lipsă de habitat și resursă
trofică pentru xilofage.

B.1

Ameninţare

I01 specii invazive non-native (alogene)

viitoare
B.2

Detalii

Impact inclus în categoria amenințărilor pornind de la considerentul
întinderii mici a habitatului și a suprafeței mari de contact a sitului cu
zonele agricole și drumurile de acces.
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B.1

Ameninţare

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

viitoare
B.2

Detalii

Este de prevăzut că activitățile turistice în zonă și sit vor crește în
intensitate.

B.1

Ameninţare

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

viitoare
B.2

Detalii

Practica culegerii ciupercilor de către localnici va continua (ciupercile sunt
o resursă gratuită, controlul accesului în toată suprafața sitului este
dificilă).

2.9.8.4.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

G.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat 91Y0

G.3

Localizarea impactului cauzat

Idem hartă distribuție

de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]
G.4

Localizarea impactului cauzat

Pe toată suprafața habitatului

de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]
G.5

Intensitatea localizata a



Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată
actuale asupra tipului de
habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Lipsa lemnului mort din toate pădurile din sit se datorează
atât practicilor silvice cât și acțiunilor mai mult sau mai
puțin licite ale localnicilor de recoltare a ramurilor și
trunchiurilor uscate (ca lemn de foc) considerate
neimportante economic.

A.1

Presiune actuală

B06 pășunatul în pădure/în zona împădurită

G.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;
481

G.2

Codul unic al tipului de habitat 91Y0

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Pe toată suprafața habitatului, mai ales în zonele limitrofe.
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]

G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale

asupra

tipului

de

habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Accesul animalelor domestice în sit este mai pregnant în
zonele marginale și afectează covorul erbaceu compus din
graminee și cyperacee, mai ales primăvara și vara, când
animalele caută umbră.

A.1

Presiune actuală

I01 specii invazive non-native (alogene)

G.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat 91Y0

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Toată zona de distribuție, mai ales în vecinătățile
de presiunile actuale asupra drumurilor și a terenurilor agricole.
tipului de habitat [descriere]

G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale

asupra

tipului

de

habitat
G.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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G.7

Datorită întinderii relativ mici a habitatului și vecinătății

Detalii

terenurilor

neîmpădurite,

habitatul este

sensibil

la

instalarea speciilor invazive. Existența salcâmului în sit,
dar în mică măsură în habitat precum și a unor invazive
erbacee în lungul drumurilor determină încadrarea acestei
presiuni ca scăzută.
A.1

Presiune actuală

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate

G.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat 91Y0

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Pe toată suprafața habitatului
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]

G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale

asupra

tipului

de

habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Impact difuz (localnici, mai puțin turiști). Per ansamblu
acest impact este în general mai mic decât în habitatul
91M0 – teren mai accidentat.

A.1

Presiune actuală

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)

G.1

Clasificarea tipului de habitat

tip de habitat de importanţă comunitară;

G.2

Codul unic al tipului de habitat 91Y0

G.3

Localizarea impactului cauzat Idem hartă distribuție
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [geometrie]

G.4

Localizarea impactului cauzat Toată suprafața habitatului
de presiunile actuale asupra
tipului de habitat [descriere]
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G.5

Intensitatea

localizata

 a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de

impactului cauzat de presiunile habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
actuale

asupra

tipului

de

habitat
G.6

Confidenţialitate

G.7

Detalii



Confidenţiale
Toată zona împădurită din sit este folosită de către
localnici pentru culegerea ciupercilor fără restricții. Deși
impactul asupra populațiilor de ciuperci nu este unul
drastic, prezența oamenilor în sit este deranjantă pentru
faună.

2.9.8.4.4. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de
habitate.

Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau În curs de uscare

H.1

Clasificarea tipului de



tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de

91Y0

habitat
H.3

Idem hartă distribuție

Localizarea impactului
cauzat de ameninţările
viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]

H.4

Pe toată suprafața habitatului

Localizarea impactului
cauzat de ameninţările
viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]

H.5

Intensitatea localizata a 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în

impactului cauzat de

locul respectiv, este semnificativ afectată

ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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H.7

Includerea între măsurile de conservare a interdicției scoaterii

Detalii

lemnului mort, nu va fi o măsură suficientă pentru a reface
populațiile de xilofage, rămase în multe porțiuni de pădure fără
resursă trofică și suport.
B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

I01 specii invazive non-native (alogene)
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91Y0
habitat

H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Pe toată suprafața habitatului, mai ales în zonele limitrofe

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat,

impactului

cauzat

ameninţările

de în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Pătrunderea speciilor

invazive constituie o amenințare

permanentă în siturile de suprafață mică, fragmentate și situate
în peisaje antropizate. Această amenințare vine atât de la
speciile lemnoase (Robinia pseudoacacia, Partenocissus
inserta, Amorpha fruticosa etc.)
B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea

tipului

G01.02 mersul pe jos, călărie şi vehicule non-motorizate
de tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de 91Y0
habitat
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H.3

impactului Idem hartă distribuție

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]
H.4

impactului Pe toată suprafața habitatului

Localizarea
cauzat

de

ameninţările

viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]
H.5

Intensitatea

localizata  a Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat,

impactului

cauzat

ameninţările

de în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

viitoare

asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate

H.7

Detalii



Confidenţiale
Densitatea populației în zonă, creșterea presiunii asupra
resurselor naturale, dezvoltarea previzionată a turismului, vor
conduce la intensificarea tranzitării habitatului.

B.1

Ameninţare viitoare

H.1

Clasificarea tipului de

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc)


tip de habitat de importanţă comunitară;

habitat
H.2

Codul unic al tipului de

91Y0

habitat
H.3

Idem hartă distriuție

Localizarea impactului
cauzat de ameninţările
viitoare asupra tipului de
habitat [geometrie]

H.4

Pe toată suprafața habitatului

Localizarea impactului
cauzat de ameninţările
viitoare asupra tipului de
habitat [descriere]

H.5

Intensitatea localizata a 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat,

impactului cauzat de

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată

ameninţările viitoare
asupra tipului de habitat
H.6

Confidenţialitate



Confidenţiale
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H.7

Detalii

Date fiind practicile actuale, este puțin probabil ca prelevarea
ciupercilor din sit să înceteze complet. Este recomandabil chiar
ca localnicii să poată exploata într-o măsură rezonabilă și cu
respectarea unor norme de conduită în sit resursele naturale.
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3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR
3.1. EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A FIECARUI HABITAT DE
INTERES CONSERVATIV
3.1.1. 40A0* - Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
Nr Parametru

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

3.

Starea de conservare a tipului de ”FV” – favorabilă,

40A0*

habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
4.

Starea de conservare a tipului de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitat din punct de vedere al
structurii

şi

al

funcţiilor

specifice
5.

Starea de conservare a tipului de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

6.

Starea globală de conservare a ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
tipului de habitat

7.

Tendinţa

stării

globale

de ”0” – este stabilă,

conservare a tipului de habitat
8.

Descrierea stării globale de Chiar dacă presiunile și amenințările sunt apreciate ca având
conservare a tipului de habitat în intensitate scăzută, existența printre acestea a succesiunii
aria naturală protejată

naturale progresive (instalarea pădurii) a determinat alegerea
la punctul G7 a variantei în care viabilitatea habitatului ar
putea fi asigurată. Datorită acestui fapt, aplicarea matricii 10 a
dus la încadrarea stare nefavorabil – inadecvată din unct de
vedere al perspectivelor viitoare ceea ce coroborat cu matricea
11 a condus la încadrarea în starea de conservare globală U1
(nefavorabil – inadecvată).
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3.1.2. 91M0 – Păduri balcano-panonice de cer și gorun

Nr.

Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

91M0

3.

Starea de conservare a tipului de



”FV” – favorabilă,



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

Starea globală de conservare a tipului

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
4.

Starea de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al
structurii şi al funcţiilor specifice

5.

Starea de conservare a tipului de
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

6.

de habitat
7.

Tendinţa stării globale de conservarea ”0” – este stabilă,
tipului de habitat

8.

Descrierea stării globale de conservare Dintre cele trei categorii de criterii, pentru aprecierea
a tipului de habitat în aria naturală

stării globale de conservare, habitatul corespunde

protejată

stării

favorabile

din

privința

suprafeței.

Heterogenitatea exprimată prin vârstă și structură,
rezultată din tratamentele silvice, precum și existența
unor presiuni și ameințări de intensitate medie, fac ca
starea de conservare din punct de vedere al structurii,
funcților și perspectivelor să fie considerată ca
inadecvată. Factorul capital în ameliorarea stării de
conservare în întreg situl îl reprezintă orientarea
managementului

silvic

înspre

restaurarea

caracteristicilor naturale ale habitatului, proces de
lungă durată.
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3.1.3. 6240* - Pajiști stepice subpanonice
Nr. Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

6240*

3.

Starea de conservare a tipului de ”U2” – nefavorabilă - rea,
habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate

4.

Starea de conservare a tipului de ”U2” – nefavorabilă - rea,
habitat din punct de vedere al
structurii şi al funcţiilor specifice

5.

Starea de conservare a tipului de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

6.

Starea globală de conservare a ”U2” – nefavorabilă - rea,
tipului de habitat

7.

Tendinţa

stării

globale

de ”0” – este stabilă,

conservare a tipului de habitat
8.

Descrierea

stării

globale

de Starea globală este nefavorabilă rea datorită:

conservare a tipului de habitat -în Suprafeței actuale cu certitudine mai mică decît cea din
aria naturală protejată

trecut și decât cea sorespunzătoare SFC;
-

Compoziția floristică sărăcăcioasă, excepție porțiunile de pe
Dealul Mocrea;

-

Impactul foarte mare al supra-pășunatului;

-

Duratei relativ mari

necesare restaurării suprafețelor

degradate, în eventualitatea luării de măsuri de restaurare a
habitatului.
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3.1.4. 91Y0 – Păduri dacice de stejar și carpen
Nr. Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

91Y0

3.

Starea de conservare a tipului de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
4.

Starea de conservare a tipului de

habitat din punct de vedere al structurii
şi al funcţiilor specifice
5.



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

Starea globală de conservare a tipului

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

Starea de conservare a tipului de
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

6.

de habitat
7.

Tendinţa stării globale de conservare a ”0” – este stabilă,
tipului de habitat

8.

Descrierea stării globale de conservare Deși impacturile actuale și previzionate sunt de
a tipului de habitat în aria naturală

intensitate scăzută în mare parte, structura actuală, și

protejată

deși suprafața actuală este apropiată de cea estimată
pentru cea de referință, cantitatea mică de lemnului
mort și structura actuală determină apreceierea stării
globale ca nefavorabil – inadecvată.

3.1.5. 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Nr. Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

91E0*
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3.

Starea de conservare a tipului de
 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate

4.

Starea de conservare a tipului de
 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitat din punct de vedere al
structurii şi al funcţiilor specifice

5.

Starea de conservare a tipului de
 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

6.

Starea globală de conservare a 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

tipului de habitat
7.

Tendinţa stării globale de



”+” – se îmbunătăţeşte,

conservare a tipului de habitat
8.

Descrierea stării globale de

Starea de conservare pentru fiecare dintre cei trei

conservare a tipului de habitat în parametrii majori este nefavorabil – inadecvată.
aria naturală protejată

Elementele

pentru

aprecierea

sării

globale

sunt

următoarele:
-

suprafața actuală (mai mică decât suprafața de referință);

-

principalul impact, actual și previzionat, îl constiuie
speciile invazive;

-

pentru aducerea la stare favorabilă de conservare este
nevoie de mijloace importante (bănești și umane) și este
puțin probabil ca acestea să fie găsite în următorii 5 ani.

3.1.6. 6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până
la cel montan și alpin
Nr. Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Clasificarea tipului de habitat

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

2.

Codul unic al tipului de habitat

6430

3.

Starea de conservare a tipului de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
4.

Starea de conservare a tipului de

”U2” – nefavorabilă - rea,

habitat din punct de vedere al
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structurii şi al funcţiilor specifice
5.

Starea de conservare a tipului de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
6.

Starea globală de conservare a 

”U2” – nefavorabilă - rea,

tipului de habitat
7.

Tendinţa stării globale de



”0” – este stabilă,

conservare a tipului de habitat
8.

Descrierea stării globale de

Principala presiune și principala amenințare în cazul acestui

conservare a tipului de habitat în

habitat o constituie prezența și extinderea invazivelor.

aria naturală protejată

Comparativ cu celălalt habitat riparian (91E0* – unul de
pădure), acesta este mai sensibil la invazive deoarece specii
heliofile ca Amorpha fruticosa sau Helianthus se pot instala
foarte ușor.
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3.2. EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A FIECAREI SPECII DE INTERES
CONSERVATIV
3.2.1. Lutra lutra - vidra
a) Cod Specie: 1355
b) Denumirea ştiinţifică: Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
c) Denumirea populară: vidră, lutră, câine de râu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei - favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.2. Alcedo atthis ispida – pescăraș albastru
a) Cod Specie: A229
b) Denumirea ştiinţifică: 1974 Alcedo atthis ispida Linnaeus (în Makatsch, 1974)
c) Denumirea populară: pescăraș albastru
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.3. Anthus campestris – fâsa de câmp
a) Cod Specie: A255
b) Denumirea ştiinţifică: 1910 – Anthus campestris Hartert. (Dombrowski, 1946)
c) Denumirea populară: fâsa de câmp
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.4. Aquila pomarina – acvilă-țipătoare-mică
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a) Cod Specie: A089
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Aquila pomarina Hartert (Linția, 1954)
c) Denumirea populară: acvilă-țipătoare-mică
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
nefavorabilă-rea.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.5. Ardea purpurea – stârc roșu
a) Cod Specie: A029
b) Denumirea ştiinţifică: Ardea purpurea Linnaeus 1766
c) Denumirea populară: stârc roșu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.6. Ardeola ralloides – stârc galben
a) Cod Specie: A024
b) Denumirea ştiinţifică: 1910 Ardeola ralloides (Scop) Hartert
c) Denumirea populară: stârc galben
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
nefavorabilă-rea.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.7. Aythya nyroca – rața roșie
a) Cod Specie: A060
b) Denumirea ştiinţifică: Aythya nyroca (Güldenst.)1770
c) Denumirea populară: rața roșie
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.8. Botaurus stellaris – buhai de baltă
a) Cod Specie: A021
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Botaurus stellaris (L.) Hartert
c) Denumirea populară: buhai de baltă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.8. Caprimulgus europaeus – caprimulg
a) Cod Specie: A224
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Caprimulgus europaeus (L.) Hartert
c) Denumirea populară: caprimulg
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.9. Chlidonias hybrida – chirighiță-cu-obraz-alb
a) Cod Specie: A196
b) Denumirea ştiinţifică: 1932-1938 Chlidonias hybrida (Pallas) Hartert
c) Denumirea populară: chirighiță-cu-obraz-alb
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
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f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.10. Ciconia ciconia – barză albă
a) Cod Specie: A031
b) Denumirea ştiinţifică: 1938 Ciconia ciconia ciconia (L.)
c) Denumirea populară: barză albă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.11. Ciconia nigra – barză neagră
a) Cod Specie: A030
b) Denumirea ştiinţifică: Ciconia nigra (L.) 1758
c) Denumirea populară: barză neagră
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.12. Circaetus gallicus – șerpar
a) Cod Specie: A080
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Circaetus gallicus (Gm), Hartert
c) Denumirea populară: șerpar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
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h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.13. Circus aeruginosus aeruginosus – erete de stuf
a) Cod Specie: A081
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Circus aeruginosus (L., 1758) Hartert
c) Denumirea populară: erete de stuf
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.14. Circus cyaneus – erete vânăt
a) Cod Specie: A082
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Circus cyaneus (L., 1766) Hartert
c) Denumirea populară: erete vânăt
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.15. Crex crex – cârstel de câmp
a) Cod Specie: A122
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Crex crex (L., 1766) Hartert
c) Denumirea populară: cârstel de câmp
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.16. Dendrocopos medius – ciocănitoare-de-stejar
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a) Cod Specie: A238
b) Denumirea ştiinţifică: Dendrocopos medius L. 1758
c) Denumirea populară: ciocănitoare-de-stejar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.17. Dendrocopos syriacus – ciocănitoare-de-grădini
a) Cod Specie: A429
b) Denumirea ştiinţifică: Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833
c) Denumirea populară: ciocănitoare-de-grădini
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.18. Dryocopus martius martius – ciocănitoare-neagră
a) Cod Specie: A236
b) Denumirea ştiinţifică: Dryocopus martius (L.) 1758
c) Denumirea populară: ciocănitoare-neagră
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.19. Egretta alba – egretă mare
a) Cod Specie: A027
b) Denumirea ştiinţifică: Egretta alba (L.)1758
c) Denumirea populară: egretă mare
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.20. Egretta garzetta – egretă mică
a) Cod Specie: A026
b) Denumirea ştiinţifică: Egretta garzetta (L.)1758
c) Denumirea populară: egretă mică
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.21. Falco vespertinus – vânturel de seară
a) Cod Specie: A097
b) Denumirea ştiinţifică: Falco vespertinus (L.)1758
c) Denumirea populară: vânturel de seară
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.22. Gavia arctica – cufundar polar
a) Cod Specie: A002
b) Denumirea ştiinţifică: Gavia arctica (L.)1758
c) Denumirea populară: cufundar polar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
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f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
nefavorabilă-rea.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.23. Gavia stellata – cufundar mic
a) Cod Specie: A001
b) Denumirea ştiinţifică: Gavia stellata (Pont.)1763
c) Denumirea populară: cufundar mic
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.24. Haliaeëtus albicilla – codalb
a) Cod Specie: A075
b) Denumirea ştiinţifică: Haliaeëtus albicilla (L.) 1758
c) Denumirea populară: codalb
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.25. Ixobrychus minutus – stârc pitic
a) Cod Specie: A022
b) Denumirea ştiinţifică: Ixobrychus minutus (L.) 1766
c) Denumirea populară: stârc pitic
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
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h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.26. Lanius collurio – sfrâncioc roșiatic
a) Cod Specie: A338
b) Denumirea ştiinţifică: Lanius collurio collurio L. 1758
c) Denumirea populară: sfrâncioc roșiatic
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.27. Lanius minor – sfrâncioc-cu-frunte-neagră
a) Cod Specie: A339
b) Denumirea ştiinţifică: Lanius minor Gmel. 1910
c) Denumirea populară: sfrâncioc-cu-frunte-neagră
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.28. Lullula arborea – ciocârlie-de-pădure
a) Cod Specie: A246
b) Denumirea ştiinţifică: Lullula arborea (L.) 1758
c) Denumirea populară: ciocârlie-de-pădure
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.29. Milvus migrans – gaie neagră
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a) Cod Specie: A073
b) Denumirea ştiinţifică: Milvus migrans (Bodd.) 1783
c) Denumirea populară: gaie neagră
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.30. Nycticorax nycticorax – stârc de noapte
a) Cod Specie: A023
b) Denumirea ştiinţifică: Nycticorax nycticorax L. 1758
c) Denumirea populară: stârc de noapte
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.31. Pandion haliaëtus – uligan pescar
a) Cod Specie: A094
b) Denumirea ştiinţifică: Pandion haliaëtus (L.) 1758
c) Denumirea populară: uligan pescar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.32. Pernis apivorus – viespar
a) Cod Specie: A072
b) Denumirea ştiinţifică: 1932 Pernis apivorus apivorus Hartert
c) Denumirea populară: viespar
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
nefavorabilă-inadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.33. Philomachus pugnax – bătăuș
a) Cod Specie: A151
b) Denumirea ştiinţifică: Philomachus pugnax (L.)1758
c) Denumirea populară: bătăuș
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.34. Picus canus – ghionoaie sură
a) Cod Specie: A234
b) Denumirea ştiinţifică: Picus canus Gmel.1788
c) Denumirea populară: ghionoaie sură
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.35. Platalea leucorodia – lopătar
a) Cod Specie: A034
b) Denumirea ştiinţifică: Platalea leucorodia L. 1758
c) Denumirea populară: lopătar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
504

f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.36. Porzana parva – cresteț cenușiu
a) Cod Specie: A120
b) Denumirea ştiinţifică: Porzana parva (Scop.) 1769
c) Denumirea populară: cresteț cenușiu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.37. Porzana porzana – cresteț pestriț
a) Cod Specie: A119
b) Denumirea ştiinţifică: Porzana porzana (L.) 1766
c) Denumirea populară: cresteț pestriț
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.38. Sylvia nisoria – silvie porumbacă
a) Cod Specie: A307
b) Denumirea ştiinţifică: Sylvia nisoria (Bechst.) 1795
c) Denumirea populară: silvie porumbacă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
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f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.39. Tringa glareola – fluierarul-de-mlaştină
a) Cod Specie: A340
b) Denumirea ştiinţifică: Tringa glareola (L.)1758
c) Denumirea populară: fluierarul-de-mlaştină
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor –
favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.40. Acrocephalus arundinaceus – lăcar mare
a) Cod Specie: A298
b) Denumirea ştiinţifică: Acrocephalus arundinaceus (L.)1758
c) Denumirea populară: lăcar mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.41. Anas acuta – rață sulițar
a) Cod Specie: A054
b) Denumirea ştiinţifică: Anas acuta (L.)1758
c) Denumirea populară: rață sulițar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.42. Anas (Spatula) clypeata – rață slingurar
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a) Cod Specie: A056
b) Denumirea ştiinţifică: Anas (Spatula) clypeata (L.)1758
c) Denumirea populară: rață lingurar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.43. Anas crecca – rață mică
a) Cod Specie: A052
b) Denumirea ştiinţifică: Anas crecca (L.)1758
c) Denumirea populară: rață mică
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.44. Anas penelope – rață fluierătoare
a) Cod Specie: A050
b) Denumirea ştiinţifică: Anas penelope (L.)1758
c) Denumirea populară: rață fluierătoare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.45. Anas platyrhynchos – rață mare
a) Cod Specie: A053
b) Denumirea ştiinţifică: Anas platyrhynchos (L.)1758
c) Denumirea populară: rață mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
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g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.46. Anas querquedula – rață cârâitoare
a) Cod Specie: A055
b) Denumirea ştiinţifică: Anas querquedula (L.)1758
c) Denumirea populară: rață cârâitoare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.47. Anas strepera – rață pestriță
a) Cod Specie: A051
b) Denumirea ştiinţifică: Anas strepera (L.)1758
c) Denumirea populară: rață pestriță
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.48. Anser albifrons – gârliță mare
a) Cod Specie: A041
b) Denumirea ştiinţifică: Anser albifrons (Scop.) 1769
c) Denumirea populară: gârliță mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.49. Ardea cinerea – stârc cenușiu
a) Cod Specie: A208
b) Denumirea ştiinţifică: Ardea cinerea (L.)1758
c) Denumirea populară: stârc cenușiu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
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e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.50. Aythya ferina – rață-cu-cap-castaniu
a) Cod Specie: A059
b) Denumirea ştiinţifică: Aythya ferina (L.)1758
c) Denumirea populară: rață-cu-cap-castaniu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.51. Aythya fuligula – rață moțată
a) Cod Specie: A059
b) Denumirea ştiinţifică: Aythya fuligula (L.)1758
c) Denumirea populară: rață moțată
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.52. Bucephala clangula – rață sunătoare
a) Cod Specie: A340
b) Denumirea ştiinţifică: Bucephala clangula (L.)1758
c) Denumirea populară: rață sunătoare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.53. Corvus frugilegus – cioară-de-semănătură
a) Cod Specie: A343
b) Denumirea ştiinţifică: Corvus frugilegus (L.)1758
c) Denumirea populară: cioară-de-semănătură
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
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e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.54. Cygnus olor – lebădă-de-vară
a) Cod Specie: A036
b) Denumirea ştiinţifică: Cygnus olor (L.)1758
c) Denumirea populară: lebădă-de-vară
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.55. Fulica atra – lișiță
a) Cod Specie: A125
b) Denumirea ştiinţifică: Fulica atra (L.)1758
c) Denumirea populară: lișiță
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.56. Gallinago (Capella) gallinago – becațină comună
a) Cod Specie: A153
b) Denumirea ştiinţifică: Gallinago (Capella) gallinago (L.)1758
c) Denumirea populară: becațină comună
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.57. Gallinula chloropus – găinușă-de-baltă
a) Cod Specie: A123
b) Denumirea ştiinţifică: Gallinula chloropus (L.)1758
c) Denumirea populară: găinușă-de-baltă
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.58. Larus argentatus cachinnans – pescăruș argintiu
a) Cod Specie: A184
b) Denumirea ştiinţifică: Larus argentatus cachinnans Pall. 1811
c) Denumirea populară: pescăruș argintiu
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.59. Larus canus – pescăruș sur
a) Cod Specie: A182
b) Denumirea ştiinţifică: Larus canus L. 1758
c) Denumirea populară: pescăruș sur
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.

3.2.60. Larus ridibundus – pescăruș râzător
a) Cod Specie: A179
b) Denumirea ştiinţifică: Larus ridibundus L. 1766
c) Denumirea populară: pescăruș râzător
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.61. Numenius arquata – culic mare
a) Cod Specie: A160
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b) Denumirea ştiinţifică: Numenius arquata L. 1758
c) Denumirea populară: culic mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.62. Numenius phaeopus – culic mic
a) Cod Specie: A158
b) Denumirea ştiinţifică: Numenius phaeopus L. 1758
c) Denumirea populară: culic maic
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.63. Phalacrocorax carbo – cormoran mare
a) Cod Specie: A391
b) Denumirea ştiinţifică: Phalacrocorax carbo (Blumenbach) 1798
c) Denumirea populară: cormoran mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.64. Podiceps cristatus – corcodel mare
a) Cod Specie: A005
b) Denumirea ştiinţifică: Podiceps cristatus (L.)1758
c) Denumirea populară: corcodel mare
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.65. Rallus aquaticus – cârstel-de-baltă
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a) Cod Specie: A118
b) Denumirea ştiinţifică: Rallus aquaticus (L.)1758
c) Denumirea populară: cârstel-de-baltă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.66. Tachybaptus (Podiceps) ruficollis – corcodel mic
a) Cod Specie: A004
b) Denumirea ştiinţifică: Tachybaptus (Podiceps) ruficollis (Pallas)1764
c) Denumirea populară: corcodel mic
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.67. Vanellus vanellus – nagâț
a) Cod Specie: A142
b) Denumirea ştiinţifică: Vanellus vanellus (L.)1758
c) Denumirea populară: nagâț
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
g) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.68. Bombina bombina – Buhaiul de baltă cu burta roșie
a) Cod Specie: 1188
b) Denumirea ştiinţifică: Bombina bombina (L.)1758
c) Denumirea populară: Buhaiul de baltă cu burta roșie
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
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3.2.69. Bombina variegata – Buhaiul de baltă cu burta galbenă
a) Cod Specie: 1193
b) Denumirea ştiinţifică: Bombina variegata (L.)1758
c) Denumirea populară: Buhaiul de baltă cu burta galbenă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.70. Emys orbicularis – Broasca țestoasă de apă, țestoasa de baltă
a) Cod Specie: 1220
b) Denumirea ştiinţifică: Emys orbicularis (L.)1758
c) Denumirea populară: Broasca țestoasă de apă, țestoasa de baltă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.71. Triturus dobrogicus – Triton cu creastă dobrogean, triton dobrogean, sălămâzdră
cu creastă
a) Cod Specie: 1993
b) Denumirea ştiinţifică: Triturus dobrogicus (KIRITZESCU, 1903)
c) Denumirea populară: Triton cu creastă dobrogean, triton dobrogean, sălămâzdră cu
creastă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
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h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.72. Gobio albipinnatus vladykovi – porcuşorul de şes, murgoi, porcoiaş, porcon,
porcoi
a) Cod Specie: 501
b) Denumirea ştiinţifică: Gobio albipinnatus vladykovi FANG, 1943
c) Denumirea populară: porcuşorul de şes, murgoi, porcoiaş, porcon, porcoi
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.73. Gobio kessleri – porcuşorul de nisip, porcon, porcănel, boţog, peşte pistriş, văcar
a) Cod Specie: 128851
b) Denumirea ştiinţifică: Gobio kessleri banaticus BĂNĂRESCU, 1953
c) Denumirea populară: porcuşorul de nisip, porcon, porcănel, boţog, peşte pistriş, văcar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.74. Gobio uranoscopus – porcuşorul de vad
a) Cod Specie: 504
b) Denumirea ştiinţifică: Gobio uranoscopus AGASSIZ, 1828
c) Denumirea populară: porcuşorul de vad
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.75. Barbus meridionalis petenyi – mreană vânătă
a) Cod Specie: 127537
b) Denumirea ştiinţifică: Barbus meridionalis petenyi HECKEL, 1847
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c) Denumirea populară: mreană vânătă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.76. Sabanejewia aurata balcanica – zvârlugă aurie, câră, fâţă, şărpan
a) Cod Specie: 594
b) Denumirea ştiinţifică: Sabanejewia aurata balcanica KARAMAN, 1922
c) Denumirea populară: zvârlugă aurie, câră, fâţă, şărpan
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.77. Misgurnus fossilis – ţipar, ţipar mare, chişcar, chişcar roşu, cic, cec, cicar, vârlan,
vârlar
a) Cod Specie: 551
b) Denumirea ştiinţifică: Misgurnus fossilis LINNAEUS, 1758
c) Denumirea populară: ţipar, ţipar mare, chişcar, chişcar roşu, cic, cec, cicar, vârlan,
vârlar
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se îmbunătățește.
3.2.78. Ophiogomphus cecilia – libelulă
a) Cod Specie: 1037
b) Denumirea ştiinţifică: Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
c) Denumirea populară: libelulă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
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f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.79. Pilemia tigrina – croitor marmorat
a) Cod Specie: 4020
b) Denumirea ştiinţifică: Pilemia tigrina (Mulsant, 1851)
c) Denumirea populară: croitor marmorat
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.80. Isophya costata – cosaş de munte
a) Cod Specie: 4048
b) Denumirea ştiinţifică: Isophya costata (Brunner von Wattenwyl 1878)
c) Denumirea populară: cosaş de munte
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.81. Nymphalis vaualbum – fluture ţestos
a) Cod Specie: 4039
b) Denumirea ştiinţifică: Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller 1775)
c) Denumirea populară: fluture ţestos
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.82. Lucanus cervus – rădașcă
a) Cod Specie: 1083
b) Denumirea ştiinţifică: Lucanus cervus (Linnaeus 1758)
c) Denumirea populară: rădașcă
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei –favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.83. Dioszeghyana schmidti – molie
a) Cod Specie: 4032
b) Denumirea ştiinţifică: Dioszeghyana schmidti (Diószeghy 1935)
c) Denumirea populară: molie
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – se înrăutățește.
3.2.84. Eriogaster catax – molia catax
a) Cod Specie: 1074
b) Denumirea ştiinţifică: Eriogaster catax (Linnaeus 1758)
c) Denumirea populară: molia catax
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d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilăinadecvată.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.85. Euplagia (=Callimorpha; = Panaxia) quadripunctaria – fluture vărgat
a) Cod Specie: 1761
b) Denumirea ştiinţifică: Euplagia (=Callimorpha; = Panaxia) quadripunctaria (Poda
1761)
c) Denumirea populară: fluture vărgat
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – favorabilă.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – favorabilă.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă.
g) Starea globală de conservare a speciei – favorabilă.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.86. Arytrura musculus – molie
a) Cod Specie: 4027
b) Denumirea ştiinţifică: Arytrura musculus (Ménétriés 1859)
c) Denumirea populară: molie
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei – nefavorabilă-rea.
e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilă-rea.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilă-rea.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-rea.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
3.2.87. Narcissus stellaris – narcise
a) Cod Specie: b) Denumirea ştiinţifică: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (syn.
Narcissus stellaris Haw.)
c) Denumirea populară: narcise, coprine, zarnacadele
d) Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei –favorabilă.
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e) Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei – nefavorabilăinadecvată.
f) Starea de conservare d.p.d.v. al perspectivelor speciei în viitor: nefavorabilăinadecvată.
g) Starea globală de conservare a speciei – nefavorabilă-inadecvată.
h) Tendinţa stării globale de conservare a speciei – stabilă.
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4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
4.1 SCOPUL PLANULUI DE MANAGEMENT
Prezentul plan de management are ca scop stabilirea măsurilor de management necesare a fi
aplicate pentru menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de
importanță comunitară și națională care se constituie în obiectivele de conservare listate în
formularele standard și fișele de prezentare ale ariilor naturale protejate vizate.
4.2 OBIECTIVE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI
4.2.1. Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 10% din suprafațele ocupate
de habitate de importanță comunitară.
Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de importanță comunitară în ariile naturale
protejate.
4.2.3. Mențínerea stării de conservare pentru speciile de mamifere de importanță comunitară.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de mamifere de importanță comunitară în ariile
naturale protejate.
4.2.4. Mențínerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile de păsări de
importanță comunitară și a speciilor de păsări cu migrație regulată.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări de importanță comunitară și a speciilor
de păsări cu migrație regulată în ariile naturale protejate.
4.2.5. Mențínerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile de herpetofaună de
importanță comunitară.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de herpetofaună de importanță comunitară în
ariile naturale protejate.
4.2.6. Mențínerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile de ihtiofaună de
importanță comunitară.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de ihtiofaună de importanță comunitară în ariile
naturale protejate.
4.2.7. Mențínerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile de nevertebrate de
importanță comunitară.
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Monitorizarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de importanță comunitară în
ariile naturale protejate.
4.2.8. Mențínerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile de plante de
importanță comunitară sau națională.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de plante de importanță comunitară sau
națională în ariile naturale protejate.
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5. PLANUL DE ACTIVITĂȚI
5.1. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT
Nr.

Activitatea

crt.
1

Activități umane
vizate

Costuri
Perioada

potențial

Parteneri

estimate
(lei)

Patrulări pentru identificarea și soluționarea problemelor Toate activitățile cu permanent
privind impactul asupra speciilor și habitatelor.

Responsabil

Terra Nobillis -

5000,00

Terra Nobillis -

0,00

impact

asupra biodiversității
2

Verificarea documentațiilor planurilor și proiectelor pentru Toate activitățile cu permanent
care se solicită avizul custodelui.

potențial

impact

asupra biodiversității
3

Verificarea în teren a măsurilor de conservare propuse Toate activitățile cu permanent
pentru reducerea impactului asupra biodiversității a potențial

impact

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, 5000,00
UV

Timișoara,

planurilor și proiectelor pentru care s-a solicitat avizul asupra biodiversității

UVVG Arad,

custodelui.

Asociația Excelsior,
Asociația

Educatio,

APM Arad, Garda de
Mediu
Complexul

Arad,
Muzeal

Arad, etc.
4

Elaborarea

avizelor

custodelui

pentru

planurile

proiectele cu potențial impact asupra biodiversității.

și Toate activitățile cu permanent
potențial

Terra Nobillis -

0,00

impact

asupra biodiversității
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5

Verificarea în teren a aplicării măsurilor de reducere a Toate activitățile cu permanent
impactului menționate în avizele acordate pentru planuri și potențial
proiecte cu potențial impact asupra biodiversității.

impact

asupra biodiversității

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, 5000,00
UV

Timișoara,

UVVG Arad,
Asociația Excelsior,
Asociația

Educatio,

APM Arad, Garda de
Mediu

Arad,

Complexul

Muzeal

Arad, etc.
6

Comunicarea cu terțe părți cu privire la activitatea de Toate activitățile de permanent
custodie a ariilor naturale protejate.

management

a

biodiversității

Terra Nobillis Administrațiile

1000,00

publice locale, APM
Arad,

Garda

Mediu

de
Arad,

Complexul

Muzeal

Arad, etc.
7

Participarea la instructaje privind managementul ariilor Întărirea
naturale protejate.

capacității permanent

administrative

Terra Nobillis -

3000,00

a

custodelui
8

Participarea la ședințe, conferințe, work-shop-uri cu privire Întărirea
la activitatea de management al ariilor naturale protejate.

capacității permanent

administrative
custodelui

a

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, 2000,00
UV

Timișoara,

UVVG Arad,
Asociația Excelsior,
Asociația

Educatio,
524

APM Arad, Garda de
Mediu

Arad,

Complexul

Muzeal

Arad, etc.
9

Managementul datelor – administrarea bazei de date GIS

Activități

de permanent

monitorizare

Terra Nobillis -

-

a

activității specifice de
administrare a ariilor
protejate
5.2. ACTIVITĂȚI DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR
Nr.

Activitatea

crt.
1

Activități

Monitorizarea

și

reglementarea

umane vizate
activităților

extragere a agregatelor minerale (cariere, balastiere).

de Extragerea

Perioada

permanent

agregatelor

Specii vizate

Alcedo

atthis,

Nycticorax -

Habitate
vizate

Costuri
estimate
(lei)
1000,00

nycticorax, Tringa glareola

minerale
2

3

Monitorizarea și reglementrea deversărilor de efluenți Managementul

permanent

Alcedo atthis, Egretta garzetta, -

de la stațiile de epurare ale comunelor, precum și de la apelor uzate

Egretta

diverși agenți economici sau persoane private.

nycticorax, Philomacus pugnax

Reglementarea activităților de regularizare / consolidare Managementul
a malurilor râurilor Cermeiul Alb, Teuz și afluenților cursurilor
acestora.

apă

de

permanent

alba,

Nycticorax

Alcedo atthis, Egretta garzetta, Egretta

alba,

1000,00

0,00

Nycticorax

nycticorax, Tringa glareola
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4

Identificarea locurilor de cuibărit dacă într-adevăr sunt Exploatarea

permanent

Aquila

pomarina,

Circus -

prezente, a cuiburilor în sine prin monitorizări anuale forestieră,

aeruginosus, Crex crex, Gavia

pentru urmărirea evoluției sau declinului populației în Pășunatul

arctica,

sit.

Managementul

Ixobrychus

sitului

arborea, Lanius collurio, Ciconia

Protecția

nigra

Hieraaetus

15000,00

pennatus,

minuts,

Lullula

speciilor
5

Delimitarea în jurul cuiburilor active a unor zone Exploatarea

permanent

Aquila

pomarina,

tampon în care activitatea umană să fie strict interzisă forestieră,

aeruginosus,

în perioada cuibăritului.

pășunatul

pennatus,

Managementul

Ciconia

sitului

Haliaetus albicilla

Circus -

0,00

Hieraaetus
Lullula

nigra,

arborea,

Crex

crex,

Protecția
speciilor
6

Amplasarea de platforme pe vârfurile arborilor înalți Protecția

An 2-5

Aquila pomarina

-

10000,00

permanent

Aquila pomarina

-

15000,00

permanent

Aquila pomarina

-

1000,00

pentru facilitarea instalării cuibului (acolo, desigur, speciilor
unde se constată prezența speciei), cu acordul
proprietarului.
7

Marcarea firelor electrice de înaltă tensiune cu balize Transportul
vizibile.

energiei
electrice

8

Creșterea în captivitate al celui de al doilea pui care de Protecția
regulă nu supraviețuiește în condiții naturale.

speciilor
526

9

Reglementarea activității de explotare forestieră, în Exploatarea

permanent

special în preajma cuiburilor și în perioada de cuibărire. forestieră

Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus,

Lullula

0,00

arborea,

Lanius colluri
10

11

Reducerea până la anulare a activității umane dacă sunt Exploatarea

permanent

Bonasa

bonasia,

Circaetus -

identificate teritorii sigure de cuibărire ale speciei pe forestieră,

gallicus,

Ciconia

nigra,

întregul interval al perioadei de cuibărit.

pășunatul,

Hieraaetus

pennatus,

Aquila

agricultura

pomarina

Reglementarea activității de pășunat și cosit, pentru a Pășunatul

0,00

permanent

Crex crex, Tringa glareola

-

0,00

An 2-4

Ciconia ciconia

-

4000,00

permanent

Aquila

păstra structura habitatelor de cuibărire și hrănire.
12

Amplasarea de cuiburi artificiale pe stâlpi.

Protecția
speciilor

13

Limitarea folosirii substanțelor chimice remanente.

Agricultura

pomarina,

Ciconia -

0,00

ciconia, Ciconia nigra, Circaetus
gallicus,

Circus

cyaneus,

Hieraaetus pennatus
14

Plantarea pe cabluri a unor izolatori care să ferească Transportul
pasările de electrocutare.

An 3-5

Ciconia ciconia, Ciconia nigra,

-

5000,00

permanent

Circaetus gallicus,

-

0,00

energiei
electrice

15

Oprirea tăierii arborilor înalţi în câmp deschis (suporţi Exploatarea
importanţi pentru amplasarea cuiburilor), păstrarea unui forestieră
număr de 2-3 arbori înalți pe picior în lizierele unităților
amenajistice exploatate, respectiv din lunca râurilor.
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16

Stopara asanării zonelor umede și păstrarea acestora.

Managementul

permanent

Circus

aeruginosus,

Egretta -

zonelor umede

garzetta, Egretta alba, Nycticorax

și activitatea de

nycticorax, Philomacus pugnax

0,00

îmbunătățiri
funciare
17

Stoparea colmatării bazinelor acvatice naturale sau Managementul
artificiale.

permanent

Chlidonias

niger,

Egretta -

zonelor umede

garzetta,

Egretta

alba,

și activitatea de

Philomacus pugnax

100000,00

îmbunătățiri
funciare
18

Limitarea extinderii culturilor agricole.

Agricultură

și permanent

activitatea

de

Circus cyaneus

-

0,00

permanent

Crex crex

-

0,00

permanent

Crex

îmbunătățiri
funciare
19

Cositul manual al fânațelor, în afara perioadei de Agricultură
cuibărit.

20

Monitorizarea permanentă a speciilor.

Protecția
speciilor

crex,

Ixobrychus

Gavia
minuts,

arctica, -

25000,00

Lullula

arborea, Tringa glareola, Sylvia
nisoria
21

Limitarea pescuitului sportiv de-a lungul perioadei de Pescuitul
cuibărit.

braconajul

și permanent

Alcedo atthis, Chlidonias niger, -

0,00

Egretta garzetta, Egretta alba,
Nycticorax

nycticorax,
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Philomacus pugnax
22

Limitarea tăierilor de igienă, prin îndepărtarea arborilor Exploatarea
bătrâni – cu scorburi, găunoși de pe suprafețele din forestieră
afara fondului forestier.

permanent
și

Dendrocopos
Dendrocopos

silvicultura

medius, syriacus,

0,00

Picus

canus, Dryocopus martius, Sylvia
nisoria

23

3

Păstrarea unui număr de 5-7 m de lemn mort la ha Exploatarea
pentru fiecare unitate amenajistică, chiar și arbori pe forestieră

permanent
și

Dendrocopos
Dendrocopos

picior atunci când sunt folosiți pentru cuibărire de silvicultura

medius, syriacus,

0,00

Picus

canus, Dryocopus martius

diferite specii.
24

Respectarea legislației forestiere generale.

Exploatarea
forestieră

permanent
și

Dendrocopos

silvicultura
25

Dendrocopos

medius, -

0,00

syriacus,

Dryocopus martius

Interzicerea cu strictețe a incendierii stufului și Agricultura

permanent

Ixobrychus minuts

-

0,00

Lanius minor

-

0,00

An 2-5

Lutra lutra

-

400000,00

și permanent

Lutra lutra

-

3000,00

An 3-5

Lutra lutra

-

5000,00

vegetației în general.
26

Păstrarea tufărișurilor de-a lungul drumurilor și la Urbanism
liziera pădurilor, precum și între parcelele agricole.

27

și permanent

agricultură

Reconstrucția ecologică a malurilor lipsite de vegetație Managementul
lemnoasă.

cursurilor

de

apă
28

Prevenirea braconajului.

Braconaj
vânătoare

29

Mici lucrări, de instalare a unor rampe de trecere a Protecția
obstacolelor artificiale, acolo unde este posibil

speciilor
529

30

Păstrarea arborilor şi a rădăcinilor cu cavităţi pe Protecția

permanent

Lutra lutra

-

0,00

An 2-5

Lutra lutra

-

900000,00

și permanent

Lutra lutra

-

0,00

speciilor, tăieri

malurile apelor

ilegale
31

Creearea mediilor omogene de mari dimensiuni (de Protecția
exemplu, stufăriş), reţele de canale închise labirintice, speciilor
iazuri şi braţe moarte ale cursurilor acvatice

32

Excluderea utilizării de capcane non-selective

Braconaj
vânătoare

33

34

Prevenirea poluării cursurilor de apă și a zonelor Managementul
umede.

calității apei

Limitarea și controlul pescuitului.

Pescuitul

permanent

Lutra lutra, Triturus dobrogicus, -

3000,00

Emys orbicularis,
și permanent

Lutra lutra

-

0,00

permanent

Lutra lutra,

-

25000,00

permanent

Lutra lutra

-

5000,00

permanent

Triturus dobrogicus,

-

4000,00

permanent

Triturus

braconajul
35

Protecția

Monitorizarea speciei.

speciilor
36

Colectarea deşeurilor

Protecția
speciilor,
controlul
poluării

37

Protecția zonelor umede.

Protecția
speciilor

38

Evitarea

depozitării

materialului

lemnos

de

la Exploatarea

exploatările forestiere în pâraie sau izvoare, bălți, zone forestieră

dobrogicus,

Bombina -

0,00

bombina, Bombina variegata

înmlăștinate.
530

39

Promovarea agriculturii extensive

Agricultura

permanent

Bombina

bombina,

Bombina -

0,00

bombina,

Bombina -

0,00

bombina,

Bombina -

0,00

bombina,

Bombina -

0,00

bombina,

Bombina -

0,00

dobrogicus,

Emys -

0,00

dobrogicus,

Emys -

3000,00

dobrogicus,

Emys -

450000,00

variegata
40

În

vecinătatea

parcelelor

cultivate

în

sistem Agricultura

permanent

bio/ecologic se interzice folosirea îngrășămintelor

Bombina
variegata

artificiale și pesticidelor
41

Controlul speciilor invazive precum Amorpha fruticosa Protecția

permanent

și Falopia japonica, a căror dezvoltare conduce la speciilor

Bombina
variegata

degradarea habitatelor caracteristice
42

Interzicerea cu desăvârșire a incendierii suprafețelor Protecția
ocupate de specie

43

Evitarea

desfășurării

permanent

speciilor
exploatațiilor

forestiere

perioada de reproducere a speciei

în Silvicultura,

Bombina
variegata

permanent

exploatarea

Bombina
variegata

forestieră
44

Stoparea asanării zonelor umede și oprirea ciclului Managementul
natural de colmatare a bălților.

permanent

zonelor umede

Triturus
orbicularis,

și activitatea de
îmbunătățiri
funciare
45

46

Păstrarea sau amplasarea lângă bălțile populate de Protecția
tritoni de pietre, ramuri, tufișuri, terenuri înierbate.

speciilor

Crearea de noi zone umede pe teritoriul sitului.

Protecția

An 2-5

orbicularis
An 2-5

speciilor
47

Păstrarea sau crearea de conexiuni între zonele umede Protecția

Triturus

Triturus
orbicularis

An 2-5

Emys

orbicularis,

Triturus -

15000,00
531

existente, prin păstrarea sau crearea de zone înierbate și speciilor,
evitarea extinderii terenurilor agricole.

agricultra

dobrogicus
și

pășunatul
48

Reducerea, preferabil chiar interzicerea totală a Protecția

permanent

Emys orbicularis

-

0,00

permanent

Emys orbicularis

-

5000,00

permanent

Emys orbicularis

-

50000,00

permanent

Emys orbicularis

-

0,00

permanent

Emys orbicularis

-

0,00

permanent

Emys orbicularis

-

5000,00

populării cu pești răpitori a zonelor umede folosite speciilor
pentru depunerea pontelor de către femelele de triton
dobrogean
49

Îndepărtarea indivizilor speciilor de pești răpitori din Protecția
apele în care își depun pontele

50

Stoparea oricarei schimbari care ar putea sa duca la Protecția
scaderea apei freatice prin drenari

51

speciilor

speciilor

Interzicerea pășunatului – în zonele de depunere a Creșterea
pontei dar și pe rutele de migrație dintre habitatele animalelor
acvatice și zonele de depunere a pontei (mai ales în
perioada mai-iunie)

52

Restricționarea pe perioada de iarnă, până în prima Protecția
parte a lunii martie, a curățirii și tăierii tufișurilor și a speciilor
arboretului în imediata vecinătate a habitatelor acvatice.
Astfel de activități în habitatele învecinate cum sunt
pajiștile, pășunile, zonele agricole. trebuie realizate în
lunile noiembrie-februarie

53

Cosirea vegetatiei ierboase – în habitatele terestre cât și Protecția
în apropierea acestora (sfârșitul lui august-începutul lui speciilor
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octombrie)
54

Interzicerea pășunatului – în zonele de depunere a Protecția

permanent

Emys orbicularis

-

0,00

permanent

Emys orbicularis

-

0,00

permanent

Emys orbicularis

-

1000,00

permanent

Emys orbicularis

-

100000,00

permanent

Emys

Triturus -

100000,00

Triturus -

100000,00

pontei dar și pe rutele de migrație dintre habitatele speciilor
acvatice și zonele de depunere a pontei (mai ales în
perioada mai-iulie)
55

Menținerea și crearea zonelor de depunere a ouălor – Protecția
prin defrișarea și curățirea fâșiilor cu tufăriș și arboret speciilor
pentru creșterea perioadei de însorire a locului
(noiembrie-februarie)

56

Protecția cuiburilor – prin acoperirea urmelor sau a Protecția
semnelor depunerii pontei și acoperirea cu diferite speciilor
dispozitive (de metal sau de plastic)

57

Realizarea de spații de subtraversare a drumurilor Protecția
publice atunci când se propun lucrări de modernizare a speciilor
acestora, mai ales pe rutele de migrație

58

Păstrarea sau crearea de conexiuni între zonele umede Protecția
existente, prin păstrarea sau crearea de zone înierbate și speciilor

orbicularis,

dobrogicus

evitarea extinderii terenurilor agricole
59

Oprirea ciclului natural de colmatare a bălților

Protecția

permanent

speciilor
60

Limit61area activității balastierelor în albia minoră a Exploatarea

Emys

orbicularis,

dobrogicus
permanent

Gobio

kessleri,

Gobio -

râului Crișul Alb, pentru a asigura păstrarea în limite agregatelor

albipinnatus, Gobio uranoscopus,

corespunzătoare a factorului de turbiditate.

Barbus

minerale

meridionalis

0,00

petenyi,
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Sabanejewia aurata, Misgurnus
fossilis
61

Limitarea regularizării afluenților prin crearea de căderi Managementul
de apă mai înalte de 0,5m.

cursurilor

permanent

de

Prevenirea și limitarea pescuitului ilegal.

Pescuitul

kessleri,

Gobio -

0,00

albipinnatus, Gobio uranoscopus,

apă
62

Gobio

Misgurnus fossilis
și permanent

braconajul

Gobio

kessleri,

Gobio -

1500,00

albipinnatus, Barbus meridionalis
petenyi,

Sabanejewia

aurata,

Gobio uranoscopus, Misgurnus
fossilis
63

Aplicarea ghidului de bune practice în agricultură Agricultura
elimină/ampută

presiunea

antropică

indusă

permanent

de

Gobio

kessleri,

Gobio -

0,00

albipinnatus, Barbus meridionalis

agricultură

petenyi,

Sabanejewia

aurata,

Gobio uranoscopus, Misgurnus
fossilis
64

65

Combatere/prevenirea infestării cu „boala punctelor Piscicultura

permanent

Gobio

kessleri,

Gobio -

negre” deoarece ecosistemul acvatic reofil Crişul Alb

albipinnatus, Barbus meridionalis

este infestat cu „boala punctelor negre”, fenomen care a

petenyi,

fost indus de amenajările piscicole care au legătură

Gobio uranoscopus, Misgurnus

directă cu aria natural protejată

fossilis

Este interzisă igienizarea utilajelor agricole (cistern, Agricultura

permanent

Gobio

Sabanejewia

kessleri,

aurata,

Gobio -

containere) în albia minora a râului sau în apropierea

albipinnatus, Barbus meridionalis

albiei majore a râului, deoarece acţiunea de igenizare

petenyi,

Sabanejewia

0,00

0,00

aurata,
534

66

modifică însuşirile fizico-chimice ale mediului abiotic

Gobio uranoscopus, Misgurnus

pe termen scurt şi mediu

fossilis

Sunt interzise orice tip de activitate în albia minoră a Agricultura,
râului

Crişul

Alb,

în

perioadele

de

permanent

migraţie, pescuitul,

Gobio

kessleri,

Gobio -

0,00

albipinnatus, Barbus meridionalis

reproducere, predezvoltare şi iernare a organismelor managementul

petenyi,

acvatice (februarie-iulie, octombrie-ianuarie)

Gobio uranoscopus, Misgurnus

apelor

Sabanejewia

aurata,

fossilis
67

Se va menţine integritatea vegetaţiei macrofite palustre Managementul

permanent

apelor

Gobio

kessleri,

Gobio -

0,00

albipinnatus, Barbus meridionalis
petenyi,

Sabanejewia

aurata,

Gobio uranoscopus, Misgurnus
fossilis
68

Reglementarea activităților de regularizare a cursului Managementul
râului Crișul Alb și afluenților acestuia.

cursurilor

permanent

de

Gobio

kessleri,

Gobio 91F0

0,00

albipinnatus, Barbus meridionalis

apă

petenyi,

Sabanejewia

aurata,

Gobio uranoscopus, Misgurnus
fossilis
69

Conservarea faciesului natural al râurilor şi al vegetaţiei Protecția
ripariene

permanent

Ophiogomphus cecilia

-

0,00

permanent

Pilemia tigrina

-

0,00

speciilor,
managementul
cursurilor

de

apă
70

Conservarea habitatelor stepice pe stâncării colinare şi Protecția
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71

montane

speciilor

Evitarea păşunatului excesiv, mai ales cu oi

Protecția

permanent

Pilemia tigrina

-

0,00

permanent

Pilemia tigrina, Lucanus cervus

91F0

0,00

permanent

Dioszeghyana schmidti

-

0,00

permanent

Dioszeghyana schmidti

-

1000,00

permanent

Isophya costata

-

0,00

permanent

Eriogaster catax

-

0,00

permanent

Eriogaster catax

-

0,00

permanent

Eriogaster catax

-

0,00

speciilor,
creșterea
animalelor
72

Păstrarea pe sol a unui număr de 3 până la 5 arbori la ha Exploatarea
forestieră

73

Menținerea habitatelor cu cvercete termofile

Protecția
speciilor,
silvicultura

74

Monitorizarea adulţilor în perioada de zbor

Protecția
speciilor

75

Conservarea pajiştilor mezofile în care trăieşte specia

Protecția
speciilor,
creșterea
animalelor

76

Menținerea habitatelor de tufărişuri şi a rariştilor de Protecția
pădure

speciilor,
silvicultura

77

Promovarea diversităţii speciilor din tufărişuri şi Protecția
subarboret, în special în zonele de lizieră a pădurilor

speciilor,
silvicultura

78

Limitarea tratamentelor chimice în silvicultură

Protecția

536

speciilor,
silvicultura
79

Încurajarea diversităţii de specii în habitatele forestiere, Protecția
inclusiv a speciilor forestiere ulm, mesteacăn şi plop

permanent

Nymphalis vaualbum

permanent

Narcissus

-

0,00

speciilor,
silvicultura

80

Reducerea covorului vegetal realizat de invazivele Protecția
autohtone (rugi, în special)

81

Rărirea arbuștilor de la limita rezervației (porumbar, Protecția
păducel)

82

pentru a preveni vandalizarea stațiunii
84

permanent

permanent

Narcissus

poeticus

subsp. -

0,00

Narcissus

poeticus

subsp. -

0,00

poeticus

subsp. -

1500,00

poeticus

subsp. -

5000,00

poeticus

subsp. -

1000,00

poeticus

subsp. -

2000,00

radiiflorus
permanent

speciilor

Inițierea cercetărilor în vederea întreprinderii unei Protecția

1000,00

radiiflorus

speciilor

Organizarea pazei în perioada înfloririi narciselor, Protecția

subsp. -

radiiflorus

speciilor

Interzicerea tranzitului (pedestru, ATV-uri) turiștilor Protecția
prin poiană

83

speciilor

poeticus

Narcissus
radiiflorus

permanent

acțiuni de reconstrucție ecologică, prin defrișarea unei speciilor

Narcissus
radiiflorus

benzi de cca 10 m, începând de la limita sudică actuală
a rezervației înspre S-V, pentru a stimula extinderea
suprafeței ocupate cu narcise
85

Monitorizarea populației de narcise (recensământ Protecția
anual)

86

87

speciilor

Aplicarea la cca 2 ani a unui cosit tardiv (după 1 iulie), Protecția
dacă covorul erbaceu devine prea gros

permanent

radiiflorus
permanent

speciilor

Eliminarea arborilor (rărirea pâlcurilor de arbori) mari Protecția

Narcissus

Narcissus
radiiflorus

permanent

-

40A0*

5000,00
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din preajma tufelor cu Prunus tenella
88

speciilor

Limitarea / eliminarea speciilor alohtone (Maclura Protecția
pomifera, Robinia pseudoacacia), invazive

permanent

-

speciilor

40A0*,

150000,00

91Y0,
91E0*,
6430

89

Limitarea pătrunderii animalelor domestice în sit

Protecția

permanent

-

40A0*,

speciilor,

91M0,

creșterea

91Y0

0,00

animalelor
90

Interzicerea pătrunderii cu vehicule motorizate în Protecția
habitat

91

permanent

-

40A0*

0,00

permanent

-

91M0

0,00

permanent

-

91M0

0,00

permanent

-

91M0

0,00

permanent

-

91M0

0,00

speciilor, turism

Excluderea suprafețelor din u.a-urile ocupate de habitat Protecția
(cca 3-5 u.a.-uri, fiecare cu min. 1 ha) cu structura cea speciilor,

92

mai bună de la orice intervenție silvică

silvicultură

Limitarea curățării lăstărișului și a răriturilor

Protecția
speciilor,
silvicultură

93

Eliminarea indivizilor din speciile alohtone și / sau Protecția
invazive (e.g. Quercus rubra, Robinia pseudacacia, speciilor,
Acer negundo etc.)

94

silvicultură

Interzicerea plantării de esențe non-native (e.g. nuc Protecția
american, stejar roșu etc.)

speciilor,
silvicultură
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95

Menținerea lemnului mort (arbori uscați pe picioare și Protecția

permanent

-

trunchiuri/ramuri la sol) în cantitate de 5-7m3 la ha; speciilor,
interzicerea scoaterii lemnului mort de către localnici
96

Reglarea

încărcăturii

de

animale

(max.

0,00

91Y0

silvicultură

1,4-1,5 Protecția

UVM/ha)

91M0,

permanent

-

6240*

0,00

permanent

-

6240*

0,00

permanent

-

6240*

0,00

permanent

-

6240*

0,00

permanent

-

6240*

0,00

permanent

-

6240*

500000,00

permanent

-

6240*,

2000,00

speciilor,
creșterea
animalelor

97

Trecerea unor suprafețe în exploatarea ca fâneață sau Protecția
mixt (1 coasă + pășunat)

speciilor,
creșterea
animalelor

98

Interzicerea pășunatului între 01 noiembrie și 15 aprilie Protecția
speciilor,
creșterea
animalelor

99

Interzicerea realizării de construcții noi

Protecția
speciilor,

100

Limitarea aplicării măsurilor drastice de ameliorare Protecția
agronomică (supraînsămânțare, fertilizare anorganică, speciilor,
amendamentare) în parcelele învecinate sitului

101

Reconstrucția ecologică a suprafețelor de pajiști Protecția
degradate din sit

102

agricultură

Monitorizarea

speciilor,
impacturilor

și

a

măsurilor

de Protecția
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management

speciilor,

91M0,
91E0*,
6430

103

Excluderea suprafețelor acestui habitat de la tăierea rasă Protecția

permanent

-

91Y0

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

permanent

-

91E0*

0,00

speciilor,
silvicultură
104

Interzicerea tăierilor de arbori din speciile caracteristice Protecția
speciilor,
silvicultură

105

Menținerea arborilor senescenți, scorburoși, uscați pe Protecția
picioare sau căzuți, în habitat

speciilor,
silvicultură

106

Reglementarea extragerii de pietriș și nisip din albia Managementul
Crișului Alb

cursurilor

de

apă
107

Stabilirea unor tronsoane de râu/sit (de regulă cele în Managementul
care habitatul ocupă suprafețe mai mari, departe de cursurilor

de

drumurile de acces auto) care să fie interzise și apă
accesului pedestru
108

Interzicerea lucrărilor de amenajare hidrotehnică ce ar Managementul
putea duce la schimbări drastice ale regimului hidric

cursurilor

de

apă
109

Stimularea agricultorilor să construiască garduri pentru Agricultura,
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a împiedica accesul animalelor domestice în habitat și creșterea
să construiască captări de apă pentru adăpare în afara animalelor
habitatului
110

Eliminarea deșeurilor din habitat / sit și prevenirea Managementul
depozitării ilegale a deșeurilor (pază, sensibilizare)

cursurilor
apă,

permanent

-

de

91E0*,

5000,00

6430

controlul

poluării
111

Cosirea (cel puțin o dată pe an) a pajiștilor ripariene Agricultura,
înalte

permanent

-

6430

5000,00

permanent

-

91M0,

0,00

creșterea
animalelor

112

Favorizarea regenerării naturale a arboretelor.

Silvicultura

91Y0,
91E0*
113

Includerea obiectivelor de conservare a speciilor și Urbanism

Anul 1-2

Toate speciile

habitatelor în planurile de urbanism ale comunelor
114

speciilor

Anul 2-5
și

Toate speciile care habitează Habitatele 900000,00
zonele umede

habitatelor
115

Avizarea cotelor de extracție pentru plantele medicinale Protecția
și ornamentale

4000,00

habitatele

Reconstrucția ecologică a unor zone umede pe teritoriul Protecția
Complexului AP Cermei

Toate

plantelor

caracteristice

permanent

-

Toate

0,00

habitatele
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5.3. ACTIVITĂȚI PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DURABIL
Nr.

Activitatea

crt.
1

Reglementarea accesului turistic

Activități umane vizate
Turismul

Perioada
permanent

Responsabil

Parteneri

Terra Nobillis Administrațiile publice

Costuri
estimate (lei)
0,00

locale, direcții silvice,
asociații de vânătoare și
pescuit, garda de mediu
2

Amplasarea de panouri indicatoare și de informare Turismul

Anul 1-3

Terra Nobillis Administrațiile publice

5000,00

locale
3

Controlul turismului de agrement și a pescuitului

Pescuitul și turismul de

sportiv

agrement

permanent

Terra Nobillis direcții silvice, asociații

2000,00

de vânătoare și pescuit,
garda de mediu

5

Promovarea evenimentelor culturale locale

Tradiții și folclor

permanent

Terra Nobillis Administrațiile publice

8000,00

locale
6

Promovarea valorilor naturale și culturale locale

Tradiții, folclorși cultură permanent
tradițională locală

7

Păstrarea caracterului tradițional al construcțiilor

Terra Nobillis Administrațiile publice

8000,00

locale

Cultură radițională locală permanent

Terra Nobillis Administrațiile publice

0,00

locale
8

Păstrarea caracterului rural tradițional

Agricultră tradițională și permanent
cultură locală

9

Reglementarea sportului cu autovehicule off-road

Sport și turism

Terra Nobillis Administrațiile publice

0,00

locale
permanent

Terra Nobillis Consiliile județene,

0,00

garda de mediu
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10

Dezvoltarea de popasuri turistice și spații de

Turism

An 1-4

campare
11

Terra Nobillis Administrațiile publice

150000,00

locale

Promovarea producătorilor locali

Agricultură

permanent

Terra Nobillis Administrațiile publice

10000,00

locale, asociații de
fermieri, asociații de
producători locali
12

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale Exploatarea agregatelor

permanent

Terra Nobillis Administrațiile publice

minerale, agricultură,

locale, asociații de

silvicultură, acvacultură,

fermieri, asociații de

20000,00

producători locali
5.4. ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE, EDUCAȚIE ȘI CERCETARE
Nr.

Activitatea

crt.
1

Organizarea

de

acțiuni

Activități umane
vizate
de Educație ecologică

Perioada
permanent

conștientizare în școli
2

Responsabil

Parteneri

Terra Nobillis Inspectoratele școlare județene,

Costuri
estimate (lei)
4000,00

administrațiile publice locale,

Organizarea unor tabere de educație Educație ecologică

permanent

ecologică

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

5000,00

UVVG AradAsociația Educatio,
Asociatia Excelsior, APM Arad

3

Organizarea unor stagii de practică cu Educație superioară

permanent

studenți

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

5000,00

UVVG Arad, Asociația Educatio,
Asociatia Excelsior, APM Arad

4

Organizarea unor concursuri școlare

Educație ecologică

permanent

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

4000,00
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Asociația Educatio, Asociatia
Excelsior, APM Arad
5

6

Dezvoltarea și implementarea unor Cercetare

permanent

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

programe de studiu și monitorizare a

UVVG Arad, Asociația Educatio,

speciilor și habitatelor

Asociatia Excelsior, APM Arad

Evaluarea

bunurilor

ecosistemelor

și

serviciilor Cercetare

percepute

An 1-3

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

250000,00

100000,00

Universitatea de Științe Agricole din

de

comunitățile locale

Uppsala-Suedia, Centrul Helmhotz
pentru Cercetări de Mediu LeipzigGermania, Universitatea Corvinus din
Budapesta-Ungaria, Asociatia
Excelsior

7

Elaborare de studii pentru dezvoltarea Cercetare

permanent

unor măsuri de agromediu specifice

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

150000,00

Universitatea de Științe Agricole din
Uppsala-Suedia, Centrul Helmhotz
pentru Cercetări de Mediu LeipzigGermania, Universitatea Corvinus din
Budapesta-Ungaria, Asociatia
Excelsior

8

Elaboararea de studii

în

vederea Cercetare

determinării

oportunității

An 1-4

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

150000,00

Asociația Excelsior

introducerii/reintroducerii unor specii
extincte
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9

Elaborarea

de

studii

determinarea

măsurilor

ce

pentru Cercetare

An 1-3

trebuie

Terra Nobillis USAMVB Timișoara, UV Timișoara,

300000,00

Asociația Excelsior,

aplicate pentru a interveni în teritorii
ocupate de specii

invazive și a

împiedica expansiunea acestora și chiar
eliminarea lor din habitatele naturale
10

Studii pentru identificarea structurilor Cercetare

An 1-3

Terra Nobillis Universitatea de Științe Agricole din

habitatelor ce trebuie păstrate pentru a

Uppsala-Suedia, Centrul Helmhotz

asigura conectivitatea acestora

pentru Cercetări de Mediu Leipzig-

250000,00

Germania
11

Evaluarea impactului dezvoltării și Cercetare
amenajării

drumurilor

de

An 1-4

Terra Nobillis Universitatea de Științe Agricole din

diferite

Uppsala-Suedia, Centrul Helmhotz

categorii de la nivelul siturilor asupra

pentru Cercetări de Mediu Leipzig-

speciilor și habitatelor ce reprezintă

Germania, Asociatia Excelsior

250000,00

obiectivele de conservare
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6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR
Perioada de raportare

Perioada de
implementare a
planului de
management

Activități de

Activități pentru

Activități de

Activități de

conservare a

promovarea

conștientizare,

management

speciilor și

turismului

educație și

habitatelor

durabil

cercetare

An 1 (2016)

31.01.2017

31.03.2017

31.01.2017

31.03.2017

An 2 (2017)

31.01.2018

31.03.2018

31.01.2018

31.03.2018

An 3 (2018)

31.01.2019

31.03.2019

31.01.2019

31.03.2019

An 4 (2019)

31.01.2020

31.03.2020

31.01.2020

31.03.2020

An 5 (2020)

31.01.2021

31.03.2021

31.01.2021

31.03.2021
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8. ANEXE
8.1.

REGULAMENTUL

ARIEI

NATURALE

PROTEJATE

DE

INTERES

COMUNITAR
Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului
Situl Natura 2000 ROSCI0218 Dealul Mocrea - Rovina - Ineu
Situl Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului, (suprafaţa care se suprapune peste
ROSPA0014)
Situl Natura 2000 ROSCI0294 Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu
ŞI AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL

Balta Rovina 2.89
Poiana de Narcise Rovina 2.88
Pădurea Sâc 2.91

Art. 1. Arii naturale protejate care fac obiectul prezentului Regulament:
I.

ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, Sit Natura 2000 de tip SPA, denumit în continuare ”SPA

Cermei”, sit de protecţie avifaunistică, instituit conform HG 1284 / 2007 şi modificat conform HG
971/2011, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv arie naturală protejată de interes comunitar.
II. ROSCI0218 Dealul Mocrea - Rovina - Ineu - Sit Natura 2000 de tip SCI, denumit în continuare
”SCI Rovia-Ineu”, sit de importanţă comunitară, suprapus integral în interiorul sitului SPA, instituit
conform OM 776 / 2007 şi modificat conform OM 2387/2011.
III. ROSCI0294 Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu - Sit Natura 2000 de tip SCI, denumit în
continuare ”SCI Crişul Alb-Gurahonţ şi Ineu”, sit de importanţă comunitară, instituit conform OM
2387/2011.
IV. ROSCI0350 Lunca Teuzului, (suprafaţa care se suprapune peste ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului), Sit Natura 2000 de tip SCI, denumit în continuare ”SCI Lunca Teuzului” sit de
importanţă comunitară, instituit conform OM 2387/2011.
V. Balta Rovina, rezervație zoologică, arie protejată de tip rezervaţie naturală, cod 289, IUCN IV,
declarată prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000.
VI. Poiana de Narcise Rovina, arie protejată de tip rezervaţie naturală, instituită prin Legea nr. 5 din
6 martie 2000.
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VII. Pădurea Sâc arie protejată de tip rezervaţie naturală, instituită prin Legea nr. 5
din 6 martie 2000.
Art 2. Scopul constituirii ariilor naturale protejate
(1) Scopul principal al Sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este de a menține și
chiar îmbunătăți starea de conservare a celor 39 de speci de importanţă comunitară identificate:
Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Nycticorax nycticorax, Crex crex , Lullula arborea, Sylvia
nisoria, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Dendrocopos medius, Dendrocopos
syriacus, Dryocopus martius, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Milvus migrans, Pernis apivorus,
Alcedo atthis, Picus canus, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Anthus campestris,
Aquila pomarina, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia,
Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Lanius minor, Egretta alba, Platalea leucorodia, Gavia
arctica, Gavia stellata, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Falco vespertinus, Porzana porzana,
Porzana parva, şi a celor 29 speci de păsări migratoare: Acrocephalus arundinaceus, Ardea cinerea,
Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula,
Anas strepera, Anser albifrons, Aythya fuligula, Aythya ferina, Bucephala clangula, Gallinula
chloropus, Cygnus olor, Fulica atra, Gallinago gallinago, Larus cachinnans, Larus canus, Larus
ridibundus, Numenius phaeopus, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Rallus aquaticus,
Tachybaptus ruficollis, Vanellus vanellus, Corvus frugilegus, Ardea cinerea, Numenius arquata.
(2) Scopul principal al Sitului Natura 2000 ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina - Ineu este de a
menține și chiar îmbunătăți starea de conservare a habitatelelor: 40A0 * Tufşărişuri subcontinentale
peri-panonice, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 6240 * Pajişti stepice subpanonice,
91Y0 Păduri dacice de stejar 39 şi carpen, habitate de importanţă comunitară precum şi a
nevertebratelor regăsite în formularul standard: Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, Pilemia
tigrina, Nymphalis vaualbum, Arytrura musculus, Ophiogomphus cecilia, Isophya costata, Lucanus
cervus.
(3) Scopul principal al Sitului Natura 2000 ROSCI0294 Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu, este de
a menține și chiar îmbunătăți starea de conservare speciilor de importantă comunitară: Lutra lutra,
Bombina variegata, Emys orbicularis, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gobio uranoscopus,
Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata, Misgurnus fossilis, Sabanejewia aurata, Leuciscus
leuciscus și pentru și a habitatelor de importanţă comunitară: 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 6430 Comunităţi de
lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin.
(4) Scopul principal al Sitului Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului este de a menține și chiar
îmbunătăți starea de conservare speciilor de importantă comunitară și natională după cum urmează:
Lutra lutra, Bombina bom bina, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis, Misgurnus fossilis, Carassius
carassius, Marsilea quadrifolia, Tinca tinca.
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(5) Scopul principal al Bălți Rovina este de a menține și chiar îmbunătăți starea de conservare
speciilor: Ciconia nigra, Platalea leucordia, Haliaetus albicilla.
(6) Scopul principal al Poianei de Narcise Rovina este de a menține și chiar îmbunătăți starea de
conservare a speciei Narcissus stellaris Haw.
(7) Scopul principal al Pădurii Sâc este de a menține și chiar îmbunătăți starea de conservare speciei
Ardea cinerea.
Art 3. Localizarea ariilor naturale protejate
(1) Situl Natura 2000 SPACermei, este situat în zona de nord a judeţului Arad, fiind încadrat
complet (100%) pe teritoriul administrativ al judeţului Arad. Situl este localizat pe teritoriul
administrativ al următoarelor localităţi: Apateu, Beliu, Bocsig, Cărand, Cermei, Ineu. Conform fişei
standard, are o suprafaţă de 24.424ha, fiind situat între coordonatele N 46º 27' 39'' latitudine şi E 22º
0' 60'' longitudine, cu o altitudine minimă de 91 m, maximă de 374 m şi medie de 118 m. Limitele
sitului pot fi identificate pe harta acestuia, conform HG nr. 1284 / 2007 şi modificat conform HG
971/2011.
(2) SCIRovia-Ineu, este situat în zona de nord a judeţului Arad, la sud de oraşul Ineu, la contactul
Depresiunii Zărandului cu Campia de Vest (Tisei), alături de Dealul Mocrei, situl cuprinde şi o
porţiune din lunca Crisului Alb, situata pe malul stâng al râului. Are o suprafață de 3730 ha și este
situat între coordonatele N 46º 23' 51'' latitudine şi E 21º 57' 31'' longitudine. Are o altitudine minimă
de 102 m, maximă de 374 m şi medie de 157 m. Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia,
conform conform HG nr. 1284 / 2007 şi modificat conform HG 971/2011.
(3) SCICrişul Alb-Gurahonţ şi Ineu, este situat în zona de nord a judeţului Arad, având cursul râului
prin Depresiunea Zărandului între oraşul Gurahonţ şi oraşul Ineu, fiind situat între coordonatele N
46º 21' 18'' latitudine şi E 22º 7' 14'' longitudine. Are o altitudine minimă de 105 m, maximă de 189
m şi medie de 128 m.
(4) SCI Lunca Teuzului, este situat în zona de nord a judeţului Arad, desfăşurăndu-şe la nord vestul oraşului Ineu, de alungul apei curgătoare Teuz. Conform fişei standard, are o suprafaţă de
5239ha, fiind situat între coordonatele N 46º 34' 8'' latitudine şi E 21º 41' 49'' longitudine. Are o
altitudine minimă de 86 m, maximă de 122 m şi medie de 95 m.
(5) Balta Rovina, rezervatie zoologică, ocupă o suprafata de 120 ha, Se învecinează cu fondul
forestier administrat de către Ocolul Silvic Ineu, respectiv cu trupul de pădure Rovina (UP III
Rovina).
(6) Poiana de Narcise Rovina, arie protejată de tip rezervaţie naturală, ocupă o suprafță de 0,1 ha.
Este situată în apropierea orasului Ineu, dupa iesirea din Ineu spre Bocsig, la circa 1 km, pe partea
dreapta, începe un drum, apoi în cpătul lacului se găsește rezervația botanică, aceasta protejează
narcisa (Narcissus stellaris Haw). Limitele rezervatiei: La est ua 33C, la vest o linie din ua 33 B, la
sud ua 33 B și la nord ua 37 A.
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(7) Pădurea Sâc este rezervație zoologică, face parte din UP VI Archiș având o suprafata de 17,8 ha,
se învecinează cu Ocolul Silvic Ineu. Principalele valori naturale protejate, sunt stârcii cenușii (Ardea
cinerea). Limitele rezervației: La est se învecinează cu parcela 64 C, la nord aliniamentul care unește
borna silvicș 152 cu terenul agricol: la vest parcelele 64 A,D, E, G; la sud linia parcelară L78 pe
aliniamentul între bornele 151-153.
Art. 4. Responsabilitatea managementului ariilor naturale protejate SPACermei, SCIRovina -Ineu,
SCI Crişul Alb-Gurahonţ şi Ineu, SCI Lunca Teuzului, Balta Rovina, Poiana cu Narcise Rovina și
Pădurea Sâc, revine Asociației TERRA NOBILLIS denumită în continuare ”ATN”, în calitate de
custode al acestora (Convenție de custodie nr. 270 din 20.04.2011). Asociația TERRA NOBILLIS
integrează într-un plan unitar şi supraveghează toate activităţile din S SPACermei, SCIRovina -Ineu,
SCI Crişul Alb-Gurahonţ şi Ineu, SCI Lunca Teuzului, Balta Rovina, Poiana cu Narcise Rovina și
Pădurea Sâc, organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodărire unitară a
acestora.
Art. 5. Domeniul, modul, de aplicare a prezentului Regulament:
(1) Conform Legii nr. 49/2011, REGULAMENTUL al ariei naturale protejate - este documentul în
care se includ toate prevederile legate de activitatile umane permise și modul lor de aprobare, precum
și activitățile restrictionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate.
(2) Ariile naturale protejate SPACermei, SCIRovina -Ineu, SCI Crişul Alb-Gurahonţ şi Ineu, SCI
Lunca Teuzului,

Balta Rovina, Poiana cu Narcise Rovina și Pădurea Sâc vor beneficia de un

management unitar și de același Regulament, menționându-se excepții de la acest criteriu doar unde
este cazul să se aplice măsuri specifice obiectivelor pentru care au fost instituite fiecare arie naturală
protejată și funcție de condițiile impuse de categoria (tipul), ariei naturale protejate respective.
Art. 6. Denumirea în textul regulamentului a ariilor naturale protejate care beneficiază de
management unitar:
Prezentul Regulament va fi aplicat complexului de arii naturale protejate: SPACermei, SCIRovina Ineu, SCI Crişul Alb-Gurahonţ şi Ineu, SCI Lunca Teuzului, Balta Rovina, Poiana cu Narcise Rovina
și Pădurea Sâc. Atunci când regulamentul face referire la întregul complex de arii naturale protejate,
acesta va fi denumit ”Complexul AP Cermei”
Art. 7. Complexul AP Cermei nu cuprinde zone funcţionale:
(1) Zonele de protecție integrală, care includ rezervațiile naturale: Balta Rovina, Poiana cu Narcise
Rovina și Pădurea Sâc. În aceste zone orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale,
este interzisă/permisă în conformitate cu OUG 57/2007;
(2) Zona de dezvoltare durabilă care cuprine restul suprafețelor Complexului AP Cermei, în această
zonă se permite activități de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte
negative semnificative asupra biodiversității, în conformitate cu OUG 57/2007.
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Art. 8. Activităţile Asociației TERRA NOBILLIS legate de managementul Complexului AP Cermei,
sunt coordonate de către Consiliul Director al Asociației TERRA NOBILLIS, condus de către
Președintele asociației.
Art. 9. Participarea factorilor interesaţi la managementul Complexului AP Cermei, se asigură prin
participarea acestora la elaborarea Planului de Management al Complexului AP Cermei. În decursul
elaborării Planului de Management se vor organiza sesiuni de consultare a factorilor interesați, la care
vor fi invitați să participe reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor
neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau
au interese în perimetrul ori în vecinătatea Complexului AP Cermei şi care sunt implicate şi interesate
în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.
Art. 10. Conform Oug 57/2007 și Legii nr. 49 din 2011 orice studii care planifică activităţi de
exploatare a resurselor naturale pe suprafaţa Complexului AP Cermei (silvice, agricole, zootehnice,
turistice, piscicole, cinegetice, geologice, etc.), orice proiecte care planifică lucrări de construcţii de
orice fel, activităţi sportive, culturale, educative, etc., se supun în mod obligatoriu avizării acestora de
către Asociația TERRA NOBILLIS. Avizarea este absolut necesară în vederea verificării de către
custode a încadrării activităţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus în
prevederile planului de management al Complexului AP Cermei.
Art. 11. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub
regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa 4, OUG 57/2007, şi care trăiesc atât pe
teritoriul Complexului AP Cermei şi în afara lui, conform Ordinului nr. 410/2008 sunt interzise:
a)

orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
c)

distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e)

recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a

acestor plante în habitatele lor naturale;
f)

deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu

competente.
Art. 12. Valorificarea plantelor şi animalelor aparţinând speciilor prevăzute în anexa 5 a OUG
57/2007, precum şi a altor specii cu acelaşi regim de protecţie se va face în condiţii compatibile cu
menţinerea acestor specii într-o stare de conservare durabilă, luându-se, după caz, următoarele
măsuri:
a)

reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade;

b) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi culegerii anumitor specii;
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c)

reglementarea perioadelor, a modurilor şi mijloacelor de recoltare/capturare, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 6 din OUG 57/2007;
d) instituirea unui sistem de autorizare a recoltării/capturării plantelor şi animalelor în scopuri
comerciale, inclusiv stabilirea de cote pe specii şi perioade, autorizare fundamentată ştiinţific în urma
unor studii conform Ordinului nr. 410/2008;
e)

încurajarea cultivării şi creşterea în captivitate a speciilor de floră şi fauna sălbatică de interes

economic, în vederea reducerii presiunii asupra populaţiilor naturale.
Art. 13. (1) Conform Ordinului nr. 410/2008, colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună
sălbatică se poate face doar cu acordul scris al Asociației Terra Nobillis, cu excepţia speciilor
comune de plante folosite în scop medicinal care urmează regimul prevăzut la aliniatul (2).
(2) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în suprafeţele situate în
afara zonelor de protecţie integrală, de către membrii comunităţilor locale şi în limita capacităţii de
suport a ecosistemelor astfel:
a)

în cantităţi mici necesare uzului familial – conform Ordinului nr. 410/2008;

b) în scop comercial - conform Ordinului nr. 410/2008 și în baza unui proiect, detaliat, aprobat
autoritățiile competente și de Asociația Terra Nobillis, care va cuprinde speciile, cantităţile,
perioadele şi locaţiile exacte de colectare.
Art. 14. În zonele de protecţie integrală, respectiv rezerevațiile naturale, nu se execută lucrări de
exploatare a pădurilor, personalul silvic efectuând doar activităţi de pază a acestor păduri, prevenire a
înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, stingerea incendiilor.
Art. 15. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Complexul AP Cermei situate in
afara zonelor de protectie integrala se execută numai lucrările prevăzute în Amenajamentul Silvic în
vigoare, care trebuie să concorde cu planul de management al Complexului AP Cermei, cu
respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.
Art. 16. (1) În baza Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă
„vânătoarea în zonele de conservare specială de pe teritoriul Complexului AP Cermei, zone ce sunt
asimilate conform OUG 57/2007 cu zone de protecţie integrală”. În restul teritoriului Complexului
AP Cermei, vânătoarea se poate organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale, cotele de
recoltă fiind avizate de către Asociația Terra Nobillis.
(2) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor
Legii nr. 42/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative în acest
domeniu, apărute ulterior. Pescuitul sportiv este permis, în baza „permisului de pescuit” emis de
gestionar, pe fondurile de pescuit de pe teritoriul Complexului AP Cermei.
(3) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul
împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de personalul
împuternicit de Agenţiile de Protecţie a Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi
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Cinegetic, personalul împuternicit al Asociației Terra Nobillis, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie,
precum şi de personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale.
(4) Este interzis pescuitul în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de cel puțin 20m.
În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul
Regulament.
Art. 17. Acţiunile de îngrijire a vânatului şi exercitarea vânătorii, cele de protecţia fondului piscicol şi
de pescuit de pe toată suprafaţa Complexului AP Cermei se organizează în comun de către personalul
de specialitate din ocoalele silvice, AJVPS, administratori privați şi se monitorizează de către
Asociația Terra Nobillis.
Art. 18. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale epizootii,
focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea
înştiinţării Asociației Terra Nobillis, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere
şi eliminare a efectelor negative.
Art. 19. (1) Se interzice accesul cu vehicule sau autovehicule pe suprafata ariilor naturale protejate, în
afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere, pe care accesul nu este interzis prin semne sau
bariere, a potecilor, traseelor turistice și a terenurilor special amenajate și semnalizate in acest scop;
(2) Excepţie de art. 19, pct. 1, fac autovehiculele care transportă material lemnos (marcate în acest
sens, pe durata exploatărilor forestiere avizate de custode), ale Custodelui, ale organelor statului cu
competenţe în teritoriu, poliţiei, jandarmeriei, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de
gospodărirea apelor, ambulanţă şi alte asemenea, personalului împuternicit pentru patrulări şi
controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.
PĂŞUNATUL
Art. 20. (1) Pe raza Bălți Rovina, Poiana cu Narcise Rovina și Pădurea Sâc, se interzice accesul
animalelor domestice.
(2) Prin excepţie, se permite accesul animalelor utilizate la atelaje sau pentru practicarea turismului
ecvestru, pe drumurile autorizate şi accesul animalelor de companie, care pot însoţi stăpânii pe
traseele turistice, dar ţinute permanent în lesă, şi după caz cu botniţă. Animalele de companie trebuie
sa aibă certificatul de vaccinare la zi.
Art. 21. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
(1) Pășunatul și/sau tranzitul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al Complexului
AP Cermei este reglementat prin Codul Silvic, Legea nr.171/2010, OUG nr.57/2007, HG nr.
1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor
cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea
pagubelor sau alte acte normative în acest domeniu apărute ulterior;
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(2) Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres în
acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora, numai cu animalele domestice,
proprietatea membrilor comunităților ce deţin păşuni in interiorul Complexului AP Cermei, pe
supafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele aprobate de Asociația Terra Nobillis, astfel încât
să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;
(3) Amplasarea de stâne în raza Complexului AP Cermei se face cu avizul custodelui;
(4) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire și stâne în vecinatatea pâraielor, canalelor și a
lacurilor sau în amonte de lacuri, până la o distanță de cel puțin 200m;
(5) Numărul de câini admis se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr.
407/2006 cu modificarile ulterioare). Câinii vor purta obligatoriu jujee și vor fi, pentru fiecare stână,
cel mult în număr de 3. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare şi
deparazitare periodică;
(6) Conform Codului Silvic, trecerea animalelor domestice prin pădure spre zonele de păşunat,
adăpat şi adăpostire se aprobă de ocolul silvic, cu acordul proprietarului pădurii, pe trasee delimitate
şi în perioade precizate; pentru pădurile proprietate publică a statului, aprobarea se dă de către
administrator;
(7) Se interzice conform Codului Silvic, trecerea animalelor domestice prin pădure în arboretele în
curs de regenerare, în plantaţiile şi regenerările tinere, în ariile naturale protejate de interes naţional,
în perimetrele de ameliorare, precum şi în perdelele forestiere de protecţie;
(8) Se va respecta încărcătura de animale conform bonității pășunilor, stabilită prin amenajamentele
silvopastorale sau prin studii de specialitate inițiate de către Asociația Terra Nobillis.
Art. 22. Asociația Terra Nobillis monitorizează activitatea de păşunat în Complexul AP Cermei,
pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei Complexului şi pentru stabilirea
unor eventuale restricţii în zonele afectate.
Art. 23. În zona de dezvoltare durabilă, amplasarea de construcţii noi se va face cu respectarea
prevederilor legale, precum și cu avizul custodelui, avându-se în vedere necesitatea integrării
adecvate a acestora în ansamblul peisagistic al teritoriului, se vor prelua elemente de arhitectură
tradițională, volumetrie, finisaje, forma și panta acoperișului.
Art. 24. Realizarea de orice fel de construcţii noi în zona de protecţie integrală este interzisă, cu
excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi activităţi de cercetare, administrare, supraveghere,
diversificarea şi protejarea habitatelor şi facilitarea accesului vizitatorilor la arie.
Art. 25. Construirea de obiective de orice fel, în imediata vecinătate a Complexului AP Cermei se va
face conform reglementărilor în vigoare, și cu avizul custodelui.
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Art. 26. Cercetarea ştiinţifică în Complexul AP Cermei are ca scop primordial cunoaşterea şi
conservarea patrimoniului floristic şi faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după
inventarierea speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului lor de periclitare, Asociația
Terra Nobillis va asigura monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor cheie, precum şi a speciilor
indicatoare.
Art. 27. Asociația Terra Nobillis stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite
sau accidentale, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor şi ansamblurilor
biotice de pe suprafaţa Complexului AP Cermei.
Art. 28. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Complexului AP Cermei se desfăşoară cu
avizul Asociației Terra Nobillis, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de
cercetare.
Art. 29. Activitatea de cercetare în cuprinsul Complexului AP Cermei, efectuată de către colaboratori
externi ai Asociației Terra Nobillis se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu
Asociația Terra Nobillis. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul
asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.
Art. 30. Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare se face numai cu
acordul scris al Asociației Terra Nobillis.
Art. 31. În Complexul AP Cermei sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea
regulilor de vizitare a Complexului AP Cermei.
Art. 32. Punctele de acces în Complexului AP Cermei se află în: Chișineu Criș - Gurahonț - DN
79A; Sintea Mare - Cărand - DJ 793; Sicula - Cermei -DJ 709; Mișca -Apateu -Dj 794; Seleuș - Ineu
- DJ 792.
Art. 33. În zonele de protecţie integrală activităţile de ecoturism sunt permise dacă nu necesită
realizarea de construcţii-investiţii, excepție făcând cele de la art. 24 din prezentul regulament.
Art. 34. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor
indicatoare şi informative se face de către sau numai cu aprobarea Asociației Terra Nobillis.
Art. 35. Camparea pe teritoriul Complexului AP Cermei:
(1) Camparea pe teritoriul Complexului AP Cermei este permisă numai în locurile marcate şi special
delimitate în acest scop;
(2) Săparea de șanțuri in jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (ferigi,
muşchi) sub corturi este interzisă;
(3) Este interzisă camparea în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de 20m. În
cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul
Regulament.
Art. 36. Aprinderea focului pe teritoriul Complexului AP Cermei se reglementează astfel:
(1) Focurile sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop.
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(2) Este interzisă aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanță mai mică de 100 m de limita
acestuia.
(3) Este interzisă aprinderea focului în miriști sau câmpuri de culturi.
Art. 37. Regimul deşeurilor pe teritoriul Complexului AP Cermei se reglementează astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Complexului AP Cermei;
(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Complexului
AP Cermei;
(3) Deşeurile vor fi evacuate şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane cu respectarea condiţiilor legale,
astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine gestionarilor
cabanelor în cauză;
(5) Responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor sau altor
construcţii de utilitate publică sau aflate in proprietate privata revine proprietarilor sau
administratorilor acestora.
Art. 38. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor,
precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
Art. 39. (1) Se interzice culegerea sau recoltarea în vederea comercializării de specii de floră, fauna,
și altor eșantione de origine naturală din fondul forestier naţional, altele decât cele aflate sub regim
strict de protecţie, fără acordul unităţilor silvice sau al proprietarului, precum şi nerespectarea
normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
(2) Se interzice recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, în scop comercial,
fără avizul custodelui Complexului AP Cermei.
Art. 40. Accesul câinilor în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Cermei este permis doar
în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.
Art. 41. Perturbarea liniştii în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Cermei este strict
interzisă.
Art. 42. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum
şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
Art. 43. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adaposturilor, podețelor, barierelor, marcajelor
turistice, sau a oricarei alte constructii ori amenajari de pe teritoriul Complexului AP Cermei.
Art. 44. Spălatul vehiculelor, autovehiculelor, a maşinilor sau a altor obiecte ce pot cauza poluarea,
precum şi utilizarea detergenţilor, în apele curgătoare şi în lacuri este interzisă.
Art. 45. Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel se organizează pe teritoriul Complexului AP
Cermei doar cu avizul Asociației Terra Nobillis şi al celorlalţi administratori/deţinători legali de
terenuri.
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Art. 46. Asociația Terra Nobillis monitorizează turismul pe teritoriul Complexului AP Cermei, în
vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Complexul AP Cermei şi a
măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest
lucru este necesar pentru conservare.
Art. 47. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se afla sub
regim strict de protecţie, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în
ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a
acestor plante în habitatele lor naturale;
f) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007) în perioadele de reproducere
şi creştere a puilor;
g) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007), în perioada lor
de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
h) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatica prevăzute în anexele nr. 5A, 5B, 5C, 5D şi
5E(OUG 57/2007).
Art. 48. Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecţie integrală, în porţiunile închise
accesului public, fără permisul de acces eliberat de Asociația Terra Nobillis.
Art. 49. Este interzisă:
a)

deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop de specii de plante şi animale

aflate sub regim strict de protecţie, fără avizul Autorităţii Centrale pentru Protecția Mediului;
b) deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna
sălbatica pe raza Complexului AP Cermei, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de
repopulare conform OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, fără avizul Autorităţii
Centrale pentru Protecția Mediului;;
c)

introducerea în cultură, pe teritoriul Complexului AP Cermei, de specii de plante și animale

domestice fără certificate fitosanitare și, respectiv, sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei in
vigoare;
d) introducerea de organisme modificate genetic (OMG) în culturi de pe suprafaţa Complexului AP
Cermei.
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Art. 50. Valorificarea plantelor şi animalelor sălbatice aparţinând speciilor prevăzute în anexele nr.
5A și 5B la OUG nr. 57/2007, se va face în conformitate cu legislația în vigoare în condiţii
compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabilă, luându-se, după caz,
următoarele măsuri:
a) reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade;
b) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi capturării anumitor specii;
c) reglementarea perioadelor, a modurilor şi a mijloacelor de recoltare/capturare.
Art. 51. Finanţarea activităţilor de management ale Complexului AP Cermei de către Asociația Terra
Nobillis se asigură din fonduri provenite din:
a)

activităţi proprii;

b) taxe;
c)

subvenţii, donaţii, sponsorizări externe şi interne;

d) proicte finanțate din surse guvernamentale sau private;
e)

alte finanţări.

Art. 52. Procedura de avizare a tuturor activităţilor/planurilor/proiectelor în Complexul AP Cermei:
Desfăşurarea activităţilor este permisă în urma avizării emise de către Asociația Terra Nobillis, în
baza unei solicitari în forma scrisă înaintată custodelui Complexului AP Cermei, și care va cuprinde
(după caz), următoarele:
a)

cerere conform Ordinului nr. 1520/2014 sau adresă de înaintare către ”ATN”, conținând

obligatoriu date despre denumirea obiectivului, amplasarea acestuia, suprafața propusă pentru
investiție, durata pentru care se solicită autorizaţia precum și date de contact ale solicitantului (nume,
adresă, nr. telefon);
b) memoriu tehnic întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, cuprinzând informații privind
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate, conținând obligatoriu date cu privire la soluțiile tehnice pentru alimentarea cu apă,
evacuarea apelor uzate, gestionarea și evacuarea deșeurilor, stilul arhitectural folosit, materialele de
construcție utilizate (după caz);
c)

plan simplu de încadrare în zonă și în aria naturală protejată

d) plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000 vizat de OCPI, din care reese încadrarea în intravilan;
e)

plan de situație la scara 1:50 vizat de OCPI, din care reiese încadrarea în intravilan;

f)

certificat de urbanism din care reiese încadrarea în intravilan;

g) dovada legală a proprietății sau a dreptului de utilizare a terenului pe care este propusă investiția;
h) dovada achitării tarifului de avizare stabilit prin prezentul Regulament;
i)

orice alte documente relevante în vederea luării unor decizii cât mai corecte, solicitate

suplimentar de custode.
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Art. 53. După consultarea și evaluarea documentației Asociația Terra Nobillis va transmite
solicitantului avizului o adresă pentru a cere, dacă este cazul, completarea acesteia, inclusiv cu
informații referitoare la impactul activității asupra speciilor și habitatelor de importanță națională sau
comunitară de pe teritoriul Complexului AP Cermei.
Art. 54. (1) Dacă documentația a fost suficientă pentru enunțarea unui răspuns definitiv al custodelui,
acesta va înainta solicitantului avizului un răspuns, pozitiv sau negativ, cu sau fără condiții
suplimentare de respectat la implementarea activității/planului/proiectului;
(2) Timpul necesar evaluării documentației și avizării de către ”ATN” poate varia în funcție de tipul
și amploarea proiectului, proiectele care presupun activități cu amploare redusă vor fi evaluate și
avizate în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii complete a documentației
solicitate;
(3)

termenul

de

emitere

a

avizului

administratorului/custodelui

pentru

activităţile

de

recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră si faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la
primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare;
(4) Pentru documentaţiile incomplete sau în cazul neachitării tarifului de avizare, procedura de
avizare se suspendă.
(5) Pentru analiza documentației de avizare ”ATN” percepe o taxă, în cuantumul aprobat

de

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin adresa nr. 26386/AJ/06.11.2013.
Art. 55. 7) În cadrul procedurii de avizare ATN, va emite/elibera:
a) Aviz favorabil (pozitiv), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse
avizării, sunt considerate de Custode că nu au un impact negativ semnificativ asupra integrităţii
ariilor, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra
factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare; pentru anumite activităţi
care dăunează în orice fel speciilor şi habitatelor cheie, se pot percepe măsuri de compensare,
precizate de Custode;
b) Aviz nefavorabil (negativ), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse
avizării, sunt considerate de Custode că pot avea un impact negativ semnificativ asupra integrităţii
ariilor, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra
factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare.
Art. 56. (1) Avizul va fi înaintat beneficiarului la datele de contact menționate de către acesta în
adresa de înaintare a documentației de avizare, prin fax sau e-mail. La solicitarea expresă a
beneficiarului avizul poate fi transmis în original prin serviciile de poștă sau curierat;
Art. 57. Adresa de corespondență cu Asociația Terra Nobillis, privind eliberarea avizelor, este cea
menționată în Capitolul VII – Dispoziții finale, art. 77, din prezentul Regulament.
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Art. 58. Pentru situații speciale, avizele se obțin în urmatoarele condiții, conform OUG 57/2007, cu
modificările și completările ulterioare art. 22, pct. 6:
(1) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii
sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de Asociația Terra
Nobillis şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;
(2) intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Asociației Terra Nobillis, în baza
aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
(3) acţiunile de înlaturare a efectelor unor calamități, la propunerea custodelui Complexului AP
Cermei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care
calamitățile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac la
propunerea custodelui Complexului AP Cermei, în baza aprobării autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
(4) acţiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea
materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea custodelui
Complexului AP Cermei, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 59. (1) Fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.
(2) Exploatarea forestieră pe teritoriul Complexului AP Cermei se va realiza conformintate cu: Codul
Silvic, Ordinul nr. 264/1999, Amenajamentul Silvic în vigoare și cu alte acte normative, apărute
ulterior.
Art. 60. Se va lua în considerare creşterea cantităţii de lemn mort rămas în pădure în pădure în special
în aria parchetelor de exploatare precum şi în zonele uşor accesibile prin lăsarea, cu ocazia marcării şi
a lucrărilor de exploatare, a 5-7 m3 de lemn mort, arbori uscaţi, la ha. Aceşti arbori se vor evidenţia
pe hărţi şi vor fi predaţi prin procesul verbal de predare spre exploatare către cel care execută
exploatarea.
Art. 61. (1) Se va asigura ca toate cursurile de apă să fie protejate în timpul lucrărilor de exploatare.
Podeţele din buşteni sau tuburi vor fi folosite pentru trecerile prin cursurile de apă minore.
(2) Se va asigura încadrarea cursurilor de apă cu debit permanent cu zone tampon, şi se vor lua
măsuri practice privind intervenţia în aceste zone prin lăsarea unei porţiuni în care să nu se intervină
cu lucrări pe o lăţime de 10 m de o parte şi de alta.
Art. 62. Actele de punere în valoare vor fi avizate de custodele sitului Complexului AP Cermei.
Art. 63. Firmele de exploatare forestieră vor fi obligate să completeze ”Documentația privind
organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare, respectarea condițiilor ce se impun pe
linie P.S.I., N.T.S.M., protecția mediului și respectarea standardelor F.S.C. (Certificarea pădurii)”,
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pentru fiecare partidă contractată, conform modelului transmis și solicitat de către Direcția Silvică
Arad.
Art. 64. Se vor înscrie în condicile de verificare ale custozilor din cadrul Asociației Terra Nobillis
locurile interesante din punct de vedere al biodiversităţii. Se vor trasa şi sarcini de observaţii privind
biodiversitatea.
Art. 65. Se interzice orice forma de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din zonele de
protecţie integrală.
Art. 66. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament cât și a legislației în vigoare privind protecţia
mediului și privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor reglementări, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei
în vigoare.
Art. 67. (1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament prin fapte care nu sunt specificate
în legislația națională dar Custodele consideră că aduc prejudicii capitalului natural protejat se vor
aplica amenzi contavenționale și se va impune restabilirea condițiilor anterioare ale mediului, pe
cheltuiala făptașului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.
(2) Cuantumul amenzilor pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, este stabilit între 50
- 5.000 lei pentru persoane fizice și între 1000 - 15.000 lei pentru persoane juridice, în funcție de
prejudiciile pricinuite valorilor naturale de către făptaș.
Art. 68. Prevederile art. 66 se completează cu dispoziţiile OUG nr. 2/2001 şi Legii nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia cazurilor
în care legislaţia în vigoare dispune alte prevederi.
Art. 69. (1) Sancţiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi
persoanelor juridice.
(2) Constatarea contravenţiilor şi stabilirea amenzilor şi despăgubirilor se face conform prevederilor
actelor legislative, de către presonalul împuternicit în acest sens
Art. 70. Regimul de protecţie se stabileşte indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar
respectarea acestuia este obligatorie.
Art. 71. Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administratorii/custozii ariilor
naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri
şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate.
Art. 72. Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Complexului AP
Cermei a fost instituit prezentul cadru tarifar, aprobat de Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice prin adresa nr. 26386/AJ/06.11.2013:
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(1) Tarif de analiză a documentațiilor necesare pentru avizare activităților / planurilor / proiectelor,
este de 1500 lei/documentație pentru persoane juridice, și până la 500 lei/documentație pentru
persoane fizice.
(2) Tarif pentru filmare în scop comercial pe teritoriul Complexului AP Cermei – 400 lei/zi.
(3) Tarif pentru fotografiere în scop comercial pe teritoriul Complexului AP Cermei – 300 lei/zi.
Art. 73. Personalul împuternicit să aplice prezentul Regulament,

îşi va dovedi identitatea cu

legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media, la primării, școli şi la centrele de
informare şi vizitare.
Art. 74. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se face de personalul
cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale: Garzii Naţionale de Mediu; autorităţii
publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului; structurilor de administrare şi custozilor
ariilor protejate; autorităţii publice care răspunde de silvicultură şi structurilor teritoriale ale acesteia,
pe domeniul lor de competentă; Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, pe domeniul sau de competenţă, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de
flora şi fauna sălbatica; Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru operaţiunile vamale; altor autorităţi
cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.
Art. 75. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Asociației Terra Nobillis, cu
aprobarea autorității centrale pentru protecția mediului.
Art. 76. Legislația urmărită pentru elaborarea prezentului Regulament este următoarea:


Legea 5/06.03.2000, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Planului de

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu codificările și completările
ulterioare.


HG 2152/30.11.2004, cu modificările și completările ulterioare, privind instituirea regimului de

arie naturală protejată pentru noi zone.


HG 1284/31.10.2007, cu modificările și completările ulterioare, privind declararea ariilor de

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România.


OM nr. 776/05.05.2007, completată prin OM nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de

importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România


OUG 57/20.06.2007, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările
ulterioare.


OM 1142/23.07.2010, cu modificările și completările ulterioare, privind Metodologia de aplicare

a tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului
acestora.
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Legea nr. 407/22.11.2006, cu modificările și completările ulterioare, a vânătorii și a protecției

fondului cinegetic.


Legea nr. 42/21.01.2003 privind aprobarea OUG nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura.


Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul

juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare.


Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 2 2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare.


Legea nr. 31/06.04.2000, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea și

sancționarea contravențiilor silvice.


OUG 195/22.12.2005, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, cu

modificările și completările ulterioare.


Codul Silvic, Legea nr. 46/2008.



Legea nr.171/2010.



Legea nr. 49/2011.



Alte acte normative în vigoare.



Convenție de custodie nr. 270 din 20.04.2011, semnată între Ministerul Mediului și Pădurilor și

Asociația ”Terra Nobillis”, privind custodia SPACermei, SCIRovina -Ineu, Balta Rovina, Poiana cu
Narcise Rovina și Pădurea Sâc.
Art. 77. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web Asociației
Terra Nobillis, respectiv pe site-ul www.terranobillis.ro, prin intermediul panourilor informative și
prin mijloace mass-media.
Art. 78. Datele de contact ale Asociației Terra Nobillis sunt:
Asociația ”TERRA NOBILLIS” , Arad, str. HECTOR, nr. 32, Arad, România.
Mobil: 0757 850 131, E-mail: terra.nobillis@yahoo.com, www.terranobillis.ro
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8.2. FORMULARELE STANDARD NATURA 2000 / DOCUMENTAŢIA DE
CONSTITUIRE A ARIEI NATURALE PROTEJATE / FIŞA ARIEI NATURALE
PROTEJATE
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8.3 HĂRŢI
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