ANEXA 1 - INFORMAȚIILE PRIVIND DESCRIEREA SITURILOR NATURA 2000
Județul ARAD
ROSCI0042 Codru Moma
Situl Natura 2000 ROSCI0042 Codru Moma nu are, în prezent, Plan de Management, acesta
fiind in proces de elaborare.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 24631.60 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 9 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
- 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-sedion albi;
- 8210 Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică;
- 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 2 specii amfibieni, 1 specie de pește, 1 specie de nevertrebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx:
- 1354* Ursus arctos:
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1014 Vertigo angustior;
ROSCI0048 Crișul Alb
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0048 Crișul Alb se numește ”Planul de
management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru și ariile
naturale protejate conexe”.
Conform Regulamentului anexa la Planului de management ROSCI0048 Crișul Alb este
localizat în nord – vestul județului Arad, fiind inclus integral pe teritoriul acestui județ.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 826.90 ha (conform planului de
management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 890,62 ha). La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 6 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii;

2.

-

6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba;
17 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 9 specii pești, 1
specie de amfibieni, 2 specii de nevertebrate, 3 specii de plante și o specie de reptile):
1355 Lutra lutra;
1188 Bombina bombina;
6963 Cobitis taenia Complex;
1157 Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);
1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
5339 Rhodeus amarus (Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
5329 Romanogobio vladykovi;
5197 Sabanejewia balcanica (Câra);
1160 Zingel streber (Fusar);
1159 Zingel zingel (Fusar mare, Pietrar);
1083 Lucanus cervus;
1032 Unio crassus;
4081 Cirsium brachycephalum;
1898 Eleocharis carniolica;
1428 Eleocharis carniolica;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0049 Crișul Negru
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0049 Crișul Negru se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0049 Crișul Negru”.
Conform Planului de management al ROSCI0049 Crișul Negru este localizat în cea mai mare
parte pe teritoriul județului Bihor, trecând, într-o mică măsură și pe teritoriul județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1822.80 ha (conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 1850.00 ha). La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar:
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 4 specii de
amfibieni, 13 specii de pești, 1 specie de nevertebrate și 1 specie de reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1318 Myotis dasycneme(Liliacul-de-iaz);
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;

-

1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
1993 Triturus dobrogicus;
1130 Aspius aspius(Aun);
7013 Barbus biharicus;
6963 Cobitis taenia Complex;
2555 Gymnocephalus baloni;
1157 Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);
1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
6145 Romanogobio uranoscopus;
5329 Romanogobio vladykovi;
5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
1160 Zingel streber(Fusar);
1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar);
1032 Unio crassus;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0064 Defileul Mureșului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului se numește
”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor
naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSCI0064 Defileul Mureșului este localizat pe teritoriul
a 3 județe după cum urmează: în nord-estul județului Arad (67%), nord-vestul județului
Hunedoara (32%) și nord-estul județului Timiș (1%).
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 34202.80 ha (conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 34149,10 ha,
suprapunându-se integral cu rezervațiile naturale: Pădurea Pojoga – 22.77 ha, Calcarele de la
Godinești – 6 ha; Calcarele de la Boiu de Sus – 50 ha). La nivelul sitului au fost identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
- 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
2. 32 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (11 specii de mamifere dintre care 2 specii
de prioritare, 4 specii de amfibieni, 11 specii de pești, 4 specii de nevertebrate, 1 specie
de plante și 1 specie de reptile):
- 1352* Canis lupus;
- 1337 Castor fiber (Castorul);
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1324 Myotis myotis;
- 1305 Rhinolophus euryale;

-

1304 Rhinolophus ferrumequinum;
1303 Rhinolophus hipposideros;
1335 Spermophilus citellus;
1354* Ursus arctos;
1188 Bombina bombina;
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
1130 Aspius aspius(Aun);
5266 Barbus petenyi;
6963 Cobitis taenia Complex;
1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
2522 Pelecus cultratus (Sabita);
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
5329 Romanogobio vladykovi;
5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
1160 Zingel streber(Fusar);
1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar);
4027 Arytrura musculus;
1065 Euphydryas aurinia;
6169 Euphydryas maturna;
1060 Lycaena dispar;
1428 Marsilea quadrifolia;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0070 Drocea
Sitului Natura 2000 ROSCI0070 Dorcea nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 26112.40 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 8 habitate de interes comunitar dintre care 2 prioritare:
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere dintre care 1 specie
prioritară, 4 specii de amfibieni și 1 specie de nevertebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1188 Bombina bombina;

-

1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
4046 Cordulegaster heros.

ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior se numește
”Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureșului”.
Conform Planului de management al ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior este localizat pe
teritoriul a 2 județe, Arad și Timiș.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 17397.40 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața Parcului Natural Lunca Mureșului este
de 17455.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:
1. 9 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație din Littorelletea
uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea;
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3160 Lacuri și iazuri distrofice naturale;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere, 3 specii de
amfibieni, 12 specii de pești, 11 specii de nevertebrate, 1 specie de plante și 1 specie
reptile):
- 1337 Castor fiber (Castorul);
- 1355 Lutra lutra;
- 2633 Mustela eversmanii;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 1130 Aspius aspius(Aun);
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 2555 Gymnocephalus baloni;
- 1157 Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 2522 Pelecus cultratus (Sabita);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 5329 Romanogobio vladykovi;

-

5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
1160 Zingel streber(Fusar);
1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar);
4056 Anisus vorticulus;
1088 Cerambyx cerdo;
4057 Chilostoma banaticum;
4045 Coenagrion ornatum;
4032 Dioszeghyana schmidtii;
1074 Eriogaster catax;
6169 Euphydryas maturna;
4048 Isophya costata;
1083 Lucanus cervus;
1037 Ophiogomphus cecilia;
1032 Unio crassus;
4081 Cirsium brachycephalum;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez
Sitului Natura 2000 ROSCI0115 Mlaștina Satchinez nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management, însă există în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2517.50 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 3 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii;
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 1 specii de plante și 1 specie
reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 1060 Lycaena dispar;
- 4081 Cirsium brachycephalum;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0200 Platoul Vașcău
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vașcău se numește ”Planul
de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0200 Platoul Vașcău”.
Conform Planului de management al ROSCI0200 Platoul Vașcău este localizat pe teritoriul a 2
județe, cea mai mare suprafață fiind în județul Bihor și restul în județul Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5001.30 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4983.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 8310 Peșteri închise accesului public;
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate
calcaroase;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere și 3 specii de
amfibieni):
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1324 Myotis myotis;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu se
numește ”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al
ariilor naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu este localizat
pe teritoriul județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 4190.80 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 3730.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar dintre care 2 prioritare:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6240* Pajiști stepice subpanonice;
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni, 9 specii de
nevertebrate dintre care una prioritară și o specie de reptile):
- 1188 Bombina bombina;
- 4027 Arytrura musculus;
- 4032 Dioszeghyana schmidtii;
- 1074 Eriogaster catax;
- 4048 Isophya costata;
- 1083 Lucanus cervus;

-

1060 Lycaena dispar;
4039* Nymphalis vaualbum;
1037 Ophiogomphus cecilia;
4020 Pilemia tigrina;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad se
numește ”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și
Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad este localizat pe
teritoriul județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 7802.60 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 6661.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 2 specii de plante, 1 specie de reptile):
- 2633 Mustela eversmanii;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4081 Cirsium brachycephalum;
- 1428 Marsilea quadrifolia;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codrul Moma
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma se
numește ”Planul de management și regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul
Drocea – Codrul Moma”.
Conform Planului de management al ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma este
localizat pe teritoriul județului Arad (orașul Sebiș și comunele Buteni, Dezna și Dieci).
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3231.50 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 3229.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 6 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 2 specii de amfibieni și 1 specie de plante):
- 1352* Canis lupus;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1014 Vertigo angustior.

ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului – Codru Moma
Sitului Natura 2000 ROSCI0291 Munții Bihorului – Codru Moma nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 7596.40 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare și 1 specie de amfibieni):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata.
ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu se
numește ”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Crimeiului și al
ariilor naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu este localizat
pe teritoriul județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1193.90 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 1229.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 1 specie de
amfibieni, 6 specii de pești, 1 specie de reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1193 Bombina variegata;
- 7013 Barbus biharicus;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 6145 Romanogobio uranoscopus;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0298 Defileul Crișului Alb
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crișului Alb se numește
”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0298 Defileul Crișului Alb”.

Conform Planului de management al ROSCI0298 Defileul Crișului Alb este localizat pe teritoriul
județului Arad (pe teritoriul comunelor Brazii, Dezna, Dieci, Gurahonţ, Hălmagiu, Pleşcuţa și
Vârfurile).
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 16 562.60 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 16 558.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 14 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 1 specie de amfibieni și 7 specii de pești):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 7013 Barbus biharicus;
- 4123 Eudontomyzon danfordi(Chiscar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
- 1160 Zingel streber(Fusar).
ROSCI0324 Munții Bihor
Sitului Natura 2000 ROSCI0324 Munții Bihorului nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 20932.20 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 6 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti);
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

2.

-

9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea).
7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 2 specii de amfibieni și 2 specii de nevertebrate):
1352* Canis lupus;
1361 Lynx lynx;
1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
4014 Carabus variolosus;
1087* Rosalia alpina.

ROSCI0325 Munții Metaliferi
Sitului Natura 2000 ROSCI0325 Munții Metaliferi nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 14317.30 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos.
ROSCI0337 Pădurea Neudorfului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului se numește
”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului”.
Conform Planului de management al ROSCI0337 Pădurea Neudorfului este localizat pe
teritoriul județului Arad (pe teritoriul comunelor Lipova, Păuliș și Zăbrani).
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 4503.60 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4502.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar:
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
- 1352* Canis lupus.

ROSCI0350 Lunca Teuzului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului se numește ”Planul
de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru
și Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crișul Alb ROSCI0231 Nădab - Socodor Vărșand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafața suprapusă ROSPA0014 Câmpia
Cermeiului 2.97 rezervația de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea
Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci și Planul de management al
sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSCI0350 Lunca Teuzului este localizat pe teritoriul
județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5291.00 ha. Conform planului
de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4940.28.00 ha. La
nivelul sitului au fost identificate:
1. 5 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii;
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante, 1 specie de
reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1188 Bombina bombina;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 1083 Lucanus cervus;
- 1898 Eleocharis carniolica;
- 1428 Marsilea quadrifolia;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă
Sitului Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 35 974.80 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 1 specie de amfibieni, 2 specii de nevertebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;

-

1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata;
4050 Isophya stysi;
4038 Lycaena helle.

ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș se
numește ”Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și
Păuliș”.
Conform Planului de management al ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș este localizat
pe teritoriul județului Arad (Lipova, Păuliș și Zăbrani).
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 608.60 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 619.00 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 16 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 3 specii de
amfibieni, 10 specii de pești):
- 1337 Castor fiber (Castorul);
- 1355 Lutra lutra;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1130 Aspius aspius (Aun);
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 2555 Gymnocephalus baloni;
- 1157 Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);
- 2522 Pelecus cultratus (Sabita);
- 5339 Rhodeus amarus (Behlita);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 5197 Sabanejewia balcanica (Câra);
- 1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar).
ROSCI0401 Turnu – Variașu
Sitului Natura 2000 ROSCI0401 Turnu - Variași nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 327.80 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.
ROSCI0406 Zarandul de Est
Sitului Natura 2000 ROSCI0406 Zarandul de Est nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 20256.20 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:

1. 11 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
- 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee);
- 6520 Fânețe montane;
- 7220* Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion);
- 8230 Stâncării silicatice cu vegetație pionieră din Sedo-Scleranthion sau Sedo albiVeronicion dillenii;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 25 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (8 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 10 specii de nevertebrate dintre care
2 specii prioritare și 1 specie de plante):
- 1308 Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn);
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1318 Myotis dasycneme(Liliacul-de-iaz);
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 5266 Barbus petenyi;
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
- 4014 Carabus variolosus;
- 1088 Cerambyx cerdo;
- 4057 Chilostoma banaticum;
- 6199* Euplagia quadripunctaria;
- 4050 Isophya stysi;
- 1083 Lucanus cervus;
- 1060 Lycaena dispar;
- 6908 Morimus asper funereus;
- 4054 Pholidoptera transsylvanica;
- 1087* Rosalia alpina;
- 4097 Iris aphylla subsp. Hungarica.

ROSCI0407 Zarandul de Vest
Sitului Natura 2000 ROSCI0406 Zarandul de Vest nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 8872.30 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 2 specii de amfibieni, 3 specii de nevertebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4014 Carabus variolosus;
- 1083 Lucanus cervus.
ROSPA0014 Câmpia Cermeiului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului se numește
”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor
naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este localizat pe
teritoriul județului Arad.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 24481.60 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 24424.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A298 Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare);
- A229 Alcedo atthis;
- A054 Anas acuta(Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata(Rața lingurar);
- A052 Anas crecca(Rața pitică);
- A050 Anas penelope(Rața fluierptoare);
- A053 Anas platyrhynchos(Rața mare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera(Rața pestriță);
- A041 Anser albifrons(Gârliță mare);
- A255 Anthus campestris;
- A089 Aquila pomarina;
- A028 Ardea cinerea(Stârc cenușiu);
- A029 Ardea purpurea;
- A024 Ardeola ralloides;
- A059 Aythya ferina(Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula(Rața moșată);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;

-

A067 Bucephala clangula (Rața sunătoare);
A224 Caprimulgus europaeus;
A196 Chlidonias hybridus;
A031 Ciconia ciconia;
A030 Ciconia nigra;
A080 Circaetus gallicus;
A081 Circus aeruginosus;
A082 Circus cyaneus;
A348 Corvus frugilegus(Cioara de semănătură);
A122 Crex crex;
A036 Cygnus olor(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
A238 Dendrocopos medius;
A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A097 Flaco vespertinus;
A125 Fulica atra(Lișiță);
A153 Gallinago gallinago(Becațină comună);
A123 Gallinula choropus;
A002 Gavia arctica;
A001 Gavia stellata;
A075 Haliaeetus albicilla;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A179 Larus ridibundus(Pescăruș râzător);
A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
A073 Milvus migrans;
A160 Numenius arquata(Culic mare);
A158 Numenius phaeopus(Culic mic);
A023 Nycticorax nycticorax;
A094 Pandion haliaetus;
A072 Pernis apivorus;
A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare);
A151 Philomachus pugnax;
A234 Picus canus;
A034 Platalea leucorodia;
A005 Podiceps cristatus(Corocodel mare);
A120 Porzana parva;
A119 Porzana porzana;
A118 Rallus aquaticus(Cârstel de baltă);
A307 Sylvia nisoria;
A004 Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic);
A166 Tringa glareola;

-

A142 Vanellus vanellus(Nagâț).

ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru
se numește ”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și
Crișului Negru și al ariilor naturale protejate conexe”.
Conform Planului de management al ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru este
localizat pe teritoriul județului Arad, în cea mai mare parte și pe o suprafață nesemnificativă
pe teritoriul județului Bihor.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 39158.60 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 35615.29 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A293 Acrocephalus melanopogon;
- A229 Alcedo atthis;
- A054 Anas acuta(Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata(Rața lingurar);
- A052 Anas crecca(Rața pitică);
- A050 Anas penelope(Rața fluierptoare);
- A053 Anas platyrhynchos(Rața mare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera(Rața pestriță);
- A394 Anser albifrons albifrons;
- A043 Anser anser(Gâscă de vară);
- A255 Anthus campestris;
- A259 Anthus spinoletta(Fâsă de munte);
- A404 Aquila heliaca;
- A089 Aquila pomarina;
- A028 Ardea cinerea(Stârc cenușiu);
- A029 Ardea purpurea;
- A024 Ardeola ralloides;
- A222 Asio flammeus;
- A059 Aythya ferina(Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula(Rața moșată);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;
- A067 Bucephala clangula (Rața sunătoare);
- A403 Buteo rufinus;
- A149 Calidris alpina(Fungaci de țărm);
- A147 Calidris ferruginea(Fungaci roșcat);
- A146 Calidris temminckii(Fungaci pitic);
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A136 Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic);
- A137 Charadrius hiaticula (prundăraș gulerat mare);
- A196 Chlidonias hybridus;

-

A197 Chlidonias niger;
A031 Ciconia ciconia;
A030 Ciconia nigra;
A080 Circaetus gallicus;
A081 Circus aeruginosus;
A082 Circus cyaneus;
A084 Circus pygargus;
A373 Coccothraustes coccothraustes (Botgros);
A207 Columba oenas (Porumbel de scorbură);
A208 Columba palumbus (Porumbel gulerat);
A231 Coracias garrulus;
A348 Corvus frugilegus(Cioara de semănătură);
A113 Coturnix coturnix(Prepeliță);
A122 Crex crex;
A212 Cuculus canorus(Cuc);
A036 Cygnus olor(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
A253 Delichon urbica(Lăstun de casă);
A238 Dendrocopos medius;
A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A511 Falco cherrug;
A098 Falco columbarius;
A103 Falco peregrinus;
A096 Falco tinnunculus(Vânturel roșu);
A097 Flaco vespertinus;
A125 Fulica atra(Lișiță);
A153 Gallinago gallinago (Becațină comună);
A123 Gallinula choropus;
A002 Gavia arctica;
A001 Gavia stellata;
A127 Grus grus;
A075 Haliaeetus albicilla;
A092 Hieraaetus pennatus;
A131 Himantopus himantopus;
A299 Hippolais icterina (Frunzăriță galbenă);
A251 Hirundo rustica(Rândunică);
A022 Ixbrychus minutus;
A233 Jynx torquilla(Capîntortură);
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A183 Larus fuscus(Pescăruș negricios);

-

A176 Larus melanocephalus;
A179 Larus ridibundus(Pescăruș râzător);
A150 Limicola falcinellus (prundăraș de nămol);
A156 Limosa limosa(Sitar de mal);
A291 Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi);
A292 Locustella luscinioides(Grelușel de stuf);
A290 Locustella naevia(Grelușel pătat);
A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
A270 Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi);
A271 Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată);
A272 Luscinia svecica;
A068 Mergus albellus;
A070 Mergus merganser (Ferestraș mare);
A383 Miliaria calandra(Presură sură);
A073 Milvus migrans;
A262 Motacilla alba(Codobatură albă);
A260 Motacilla flava(Codobatură galbenă);
A319 Muscicapa striata(Muscar sur);
A160 Numenius arquata(Culic mare);
A158 Numenius phaeopus(Culic mic);
A023 Nycticorax nycticorax;
A277 Oenanthe oenanthe(Pietrar sur);
A337 Oriolus oriolus(Grangur);
A094 Pandion haliaetus;
A072 Pernis apivorus;
A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare);
A393 Phalacrocorax pygmeus;
A151 Philomachus pugnax;
A273 Phoenicurus ochruros(Codroș de munte);
A274 Phoenicurus ochruros(Codroș de pădure);
A315 Phylloscopus collybita(Pitulice mică);
A314 Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare);
A234 Picus canus;
A034 Platalea leucorodia;
A032 Plegadis falcinellus;
A140 Pluvialis apricaria;
A141 Pluvialis squatarola (Ploier argintiu);
A005 Podiceps cristatus(Corocodel mare);
A006 Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu);
A008 Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru);
A120 Porzana parva;
A118 Rallus aquaticus(Cârstel de baltă);
A132 Recurvirostra avosetta;
A336 Remiz pendulinus(Boicuș);
A336 Remiz pendulinus(Boicuș);

-

A249 Riparia riparia(Lăstun de mal);
A275 Saxicola rubetra (Mărăcinar mare);
A276 Saxicola torquata(Mărăcinar negru);
A361 Serinus serinus (Cănăraș);
A193 Sterna hirundo;
A210 Streptopelia turtur(Turturică);
A351 Sturnus vulgaris(Graur);
A311 Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru);
A310 Sylvia borin(Silvie de grădină);
A308 Sylvia cyrrca (Silvie mică);
A307 Sylvia nisoria;
A004 Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic);
A048 Tadorna tadorna(Călifar alb);
A161 Tringa erythropus(Fluierar negru);
A166 Tringa glareola;
A164 Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi);
A165 Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi);
A163 Tringa stagnatilis(Fluierar de lac);
A162 Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii;
A283 Turdus merula(Mierlă);
A285 Turdus philomelos(Sturz cântător);
A287 Turdus viscivorus(Sturz de vâsc);
A232 Upupa epops (Pupăză);
A142 Vanellus vanellus(Nagâț);

ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei
Sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei nu deține, la
momentul prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 55943.90 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A229 Alcedo atthis;
- A089 Aquila pomarina;
- A104 Bonasa bonasia (Ierunca);
- A215 Bubo bubo;
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A197 Chlidonias niger;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A122 Crex crex;
- A239 Dendrocopos leucotos;
- A238 Dendrocopos medius;

-

A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A098 Falco columbarius;
A321 Ficedula albicollis;
A320 Ficedula parva;
A002 Gavia arctica;
A092 Hieraaetus pennatus;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
A023 Nycticorax nycticorax;
A072 Pernis apivorus;
A151 Philomachus pugnax;
A234 Picus canus;
A220 Strix uralensis;
A307 Sylvia nisoria;
A166 Tringa glareola.

ROSPA0047 Hunedoara Timișană
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timișană se numește
”Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara
Timișană”.
Conform Planului de management al ROSPA0047 Hunedoara Timișană este localizat pe
teritoriul județelor Arad și Timiș.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1527.30 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2015 suprafața sitului este de 1537.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A255 Anthus campestris;
- A403 Buteo rufinus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulous;
- A348 Corvus frugilegus (Cioara de semănătură);
- A122 Crex crex;
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A097 Flaco vespertinus;
- A092 Hieraaetus pennatus;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor.

ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior se
numește ”Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureșului”.
Conform Planului de management al ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior este localizat pe
teritoriul județelor Arad și Timiș.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 17397.40 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2015 suprafața sitului este de 17455.20 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A229 Alcedo atthis;
- A041 Anser albifrons(Gârliță mare);
- A255 Anthus campestris;
- A404 Aquila heliaca;
- A089 Aquila pomarina;
- A029 Ardea purpurea;
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;
- A403 Buteo rufinus;
- A243 Calandrella brachydactyla;
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A136 Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic);
- A196 Chlidonias hybridus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A348 Corvus frugilegus (Cioara de semănătură);
- A122 Crex crex;
- A238 Dendrocopos medius;
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A236 Dryocopus martius;
- A027 Egretta alba;
- A026 Egretta garzetta;
- A511 Falco cherrug;
- A098 Falco columbarius;
- A097 Flaco vespertinus;
- A002 Gavia arctica;
- A075 Haliaeetus albicilla;
- A092 Hieraaetus pennatus;
- A131 Himantopus himantopus;
- A022 Ixbrychus minutus;
- A338 Laninus collurio;

-

A339 Lanius minor;
A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător);
A246 Lullula arborea (Ciocarlia de padure);
A068 Mergus albellus;
A230 Merops apiaster(Prigorie);
A073 Milvus migrans;
A023 Nycticorax nycticorax;
A072 Pernis apivorus;
A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare);
A393 Phalacrocorax pygmeus;
A151 Philomachus pugnax;
A234 Picus canus;
A034 Platalea leucorodia;
A132 Recurvirostra avosetta;
A249 Riparia riparia (Lăstun de mal);
A193 Sterna hirundo;
A307 Sylvia nisoria;
A166 Tringa glareola;

ROSPA0117 Drocea - Zarand
Sitului Natura 2000 ROSPA0117 Drocea - Zarand nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 40696.00 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A089 Aquila pomarina;
- A104 Bonasa bonasia(Ierunca);
- A215 Bubo bubo;
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A122 Crex crex;
- A239 Dendrocopos leucotos;
- A238 Dendrocopos medius;
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A236 Dryocopus martius;
- A321 Ficedula albicollis;
- A320 Ficedula parva;
- A092 Hieraaetus pennatus;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor;
- A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
- A072 Pernis apivorus;
- A234 Picus canus;
- A220 Strix uralensis.

ROSPA0153 Defileul Crișului Alb
Sitului Natura 2000 ROSPA0153 Defileul Crișului Alb nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 16562.60 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A089 Aquila pomarina;
- A104 Bonasa bonasia (Ierunca);
- A215 Bubo bubo;
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A122 Crex crex;
- A238 Dendrocopos medius;
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A236 Dryocopus martius;
- A321 Ficedula albicollis;
- A320 Ficedula parva;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor;
- A246 Lullula arborea (Ciocarlia de padure);
- A072 Pernis apivorus;
- A234 Picus canus;
- A220 Strix uralensis;
- A307 Sylvia nisoria.
ROSPA0164 Pescăria Nădlac
Sitului Natura 2000 ROSPA0164 Pescăria Nădlac nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 134.90 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A028 Ardea cinerea(Stârc cenușiu);
- A029 Ardea purpurea;
- A060 Aythya nyroca;
- A196 Chlidonias hybridus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A027 Egretta alba;
- A026 Egretta garzetta;
- A131 Himantopus himantopus;
- A022 Ixbrychus minutus;
- A151 Philomachus pugnax;
- A120 Porzana parva.

Județul TIMIȘ
ROSCI0425 Pădurea Semița
Sitului Natura 2000 ROSCI0425 Pădurea Semița nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 243.70 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de nevertebrate):
- 4013 Carabus hungaricus;
- 4045 Coenagrion ornatum.
ROSCI0414 Lovrin
Sitului Natura 2000 ROSCI0414 Lovrin nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 106.00 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 mamifer):
- 2633 Mustela eversmanii.
ROSCI0402 Valea din Sânandrei
Sitului Natura 2000 ROSCI0402 Valea din Sânandrei nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 47.80 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 6240* Pajiști stepice subpanonice.
ROSCI0390 Sărăturile Diniaș
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0390 Sărăturile Diniaș se numește ”Planul
de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile
Diniaș”.
Conform Planului de management al ROSCI0390 Sărăturile Diniaș este localizat pe teritoriul
județul Timiș.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1052.50 ha. Conform planului de
management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 1012.00 ha. La nivelul
sitului au fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.
2. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 mamifer):
- 1335 Spermophilus citellus (Popândău).

ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni – Grăniceri
Sitului Natura 2000 ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - Grăniceri nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 195.40 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.
ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă
Sitului Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 35974.80 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 1 specie de amfibieni și 2 specii de nevertebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 4050 Isophya stysi;
- 4038 Lycaena helle.
ROSCI0349 Pajiștea Pesac
Sitului Natura 2000 ROSCI0349 Pajiștea Pesac nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 146.00 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere):
- 1335 Spermophilus citellus (Popândău).
ROSCI0348 Pajiștea Jebel
Sitului Natura 2000 ROSCI0348 Pajiștea Jebel nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 293.60 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 6240* Pajiști stepice subpanonice.
ROSCI0346 Pajiștea Ciacova
Sitului Natura 2000 ROSCI0346 Pajiștea Ciacova nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 41.90 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:

-

6240* Pajiști stepice subpanonice.

ROSCI0345 Pajiștea Cenad
Sitului Natura 2000 ROSCI0345 Pajiștea Cenad nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management, însă există un plan în proces de pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5965.30 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere):
- 2633 Mustela eversmanii;
- 1335 Spermophilus citellus (Popândău).
ROSCI0338 Pădurea Paniova
Sitului Natura 2000 ROSCI0338 Pădurea Paniova nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management, însă există un plan în proces de pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1908.90 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
ROSCI0337 Pădurea Neudorfului – vezi județul Arad.
ROSCI0336 Pădurea Dumbrava
Sitului Natura 2000 ROSCI0336 Pădurea Dumbrava nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1819.00 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
ROSCI0287 Comloșu Mare
Sitului Natura 2000 ROSCI0287 Colmoșu Mare nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management, însă există un plan în proces de pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2622.30 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere):
- 2633 Mustela eversmanii;
- 1335 Spermophilus citellus (Popândău).
ROSCI0277 Becicherecu Mic
Sitului Natura 2000 ROSCI0277 Pădurea Dumbrava nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2087.20 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;

2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 1 specie de nevertebrate):
- 2633 Mustela eversmanii;
- 1335 Spermophilus citellus (Popândău);
- 1188 Bombina bombina;
- 4045 Coenagrion ornatum.
ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor se numește
”Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor”.
Conform Planului de management al ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor este localizat pe teritoriul
județul Timiș în proporție de 3% din suprafața totala de 7174.00 ha, cea mai mare parte a
acestuia fiind localizată în județul Hunedoara.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 7064.00 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar:
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum.
1. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere din care 2 specie
prioritare și 1 specie de amfibieni):
1352* Canis lupus;
1355 Lutra lutra;
1361 Lynx lynx;
1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata.
ROSCI0219 Rusca Montană
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană se numește ”Planul
de management al sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană”.
Conform Planului de management al ROSCI0219 Rusca Montană este localizat pe teritoriul
județelor Timiș, Caraș Severin și Hunedoara.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 12771.80 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91V0 Păuri dacice de fag (Symphyto-Fagion).
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere din care 2 specie
prioritare, 1 specie de amfibieni și 3 specii de nevertebrate):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;

-

1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata;
6169 Euphydryas maturna;
1060 Lycaena dispar;
4039* Nymphalis vaualbum.

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez – vezi județul Arad.
ROSCI0109 Lunca Timișului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului se numește ”Planul
de management al sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea
Macedonia”.
Conform Planului de management al ROSCI0219 Rusca Montană este localizat pe teritoriul
județului Timiș cu o suprafață totală de 9919.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 10172.60 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 6 habitate de interes comunitar:
- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba
2. 22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 1 specie de
amfibieni, 11 specii de pești, 5 specii de nevertebrate și 2 specii de plante):
- 1355 Lutra lutra;
- 1324 Myotis myotis;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1130 Aspius aspius(Aun);
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 2555 Gymnocephalus baloni;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 6145 Romanogobio uranoscopus;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
- 1160 Zingel streber(Fusar);
- 1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar);
- 4032 Dioszeghyana schmidtii;
- 1074 Eriogaster catax;
- 6169 Euphydryas maturna;
- 1060 Lycaena dispar;

-

1032 Unio crassus;
4081 Cirsium brachycephalum;
1428 Marsilea quadrifolia.

ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior – vezi județul Arad.
ROSPA0144 Uivar – Diniaș
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0144 Uivar - Diniaș se numește ”Planul
de management al sitului Natura 2000 ROSPA0144 Uivar - Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile
Diniaș”.
Conform Planului de management al ROSPA0144 Uivar - Diniaș este localizat pe teritoriul
județului Timiș cu o suprafață totală de 10402.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 10012.00 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A255 Anthus campestris;
- A089 Aquila pomarina;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A083 Circus macrourus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A348 Corvus frugilegus(Cioara de semănătură);
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A026 Egretta garzetta;
- A511 Falco cherrug;
- A097 Flaco vespertinus;
- A127 Grus grus;
- A131 Himantopus himantopus;
- A022 Ixbrychus minutus;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor;
- A023 Nycticorax nycticorax;
- A072 Pernis apivorus;
- A151 Philomachus pugnax;
- A210 Streptopelia turtur(Turturică);
- A166 Tringa glareola.
ROSPA0142 Termia Mare – Tomnatic
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic se numește
”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic”.
Conform Planului de management al ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic este localizat pe
teritoriul județului Timiș cu o suprafață totală de 6628.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 6613.70 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A255 Anthus campestris;
- A031 Ciconia ciconia;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A348 Corvus frugilegus (Cioara de semănătură);
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A027 Egretta alba;
- A026 Egretta garzetta;
- A097 Flaco vespertinus;
- A131 Himantopus himantopus;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor;
- A023 Nycticorax nycticorax;
- A166 Tringa glareola.
ROSPA0128 Lunca Timișului
Sitului Natura 2000 ROSPA0128 Lunca Timișului nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 13513.50 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A402 Accopiter brevipes;
- A229 Alcedo atthis;
- A255 Anthus campestris;
- A089 Aquila pomarina;
- A024 Ardeola ralloides;
- A060 Aythya nyroca;
- A403 Buteo rufinus;
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A196 Chlidonias hybridus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A348 Corvus frugilegus (Cioara de semănătură);
- A122 Crex crex;
- A238 Dendrocopos medius;

-

A236 Dryocopus martius;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A097 Flaco vespertinus;
A092 Hieraaetus pennatus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
A023 Nycticorax nycticorax;
A072 Pernis apivorus;
A193 Sterna hirundo.

ROSPA0127 Lunca Bârzavei
Sitului Natura 2000 ROSPA0127 Lunca Bârzavei nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2387.50 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE (2 mamifere):
- A060 Aythya nyroca;
- A403 Buteo rufinus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A026 Egretta garzetta;
- A511 Falco cherrug;
- A097 Flaco vespertinus;
- A075 Haliaeetus albicilla;
- A131 Himantopus himantopus;
- A151 Philomachus pugnax;
- A166 Tringa glareola.
ROSPA069 Lunca Mureșului Inferior – Vezi județul Arad.
ROSPA0047 Hunedoara Timișană – Vezi județul Arad.
ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei – Vezi județul Arad.
Județul BIHOR
ROSCI0002 Apuseni
Sitului Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 75876.50 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 43 habitate de interes comunitar dintre care 8 prioritare:
- 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora ;
- 3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă
montane;
- 3240 Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane;

-

3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;
4030 Lande uscate europene;
4060 Tufărișuri alpine și boreale;
6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-sedion albi;
6150 Pajiști boreale și alpine pe substrate silicatice;
6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine;
6190 Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis);
6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee);
6150 Pajiști boreale și alpine pe substrate silicatice;
6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine;
6190 Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis);
6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee);
6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane
(și submontane, în Europa continentală);
6410 Pajiști cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion
caeruleae);
6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
6520 Fânețe montane;
7110* Tinoave bombate active;
7120 inoave bombate degradate, capabile încă de regenerare naturală;
7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare;
7150 Depresiuni turboase cu vegetație de Rhynchosporion;
7220* Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion);
8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani);
8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii);
8160* Grohotișuri medio-europene carbonatice din etajele colinar și montan;
8210 Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică;
8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
8310 Peșteri închise accesului public;
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate
calcaroase;
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
91D0* Turbării cu vegetație forestieră;
91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
91Q0 Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase;
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

2.

-

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea);
9420 Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra.
22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 1 specie de
amfibieni, 11 specii de pești, 5 specii de nevertebrate și 2 specii de plante):
1308 Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn);
1352* Canis lupus;
1355 Lutra lutra;
1361 Lynx lynx;
1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
1323 Myotis bechsteinii;
1307 Myotis blythii;
1321 Myotis emarginatus;
1324 Myotis myotis;
1306 Rhinolophus blasii;
1305 Rhinolophus euryale;
1304 Rhinolophus ferrumequinum;
1303 Rhinolophus hipposideros;
1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
7013 Barbus biharicus;
6965 Cottus gobio;
4123 Eudontomyzon danfordi(Chiscar);
6145 Romanogobio uranoscopus;
1093* Austropotamobius torrentium;
4014 Carabus variolosus;
4057 Chilostoma banaticum;
4030 Colias myrmidone;
1074 Eriogaster catax;
1065 Euphydryas aurinia;
6169 Euphydryas maturna;
6199* Euplagia quadripunctaria;
4050 Isophya stysi;
1060 Lycaena dispar;
1087* Rosalia alpina;
1386 Buxbaumia viridis;
4070* Campanula serrata;
1902 Cypripedium calceolus;
4097 Iris aphylla subsp. Hungarica;
1903 Liparis loeselii;
2186 Syringa josikaea;
4116 Tozzia carpathica.

ROSCI0008 Betfia
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI008 Betfita”.
Conform Planului de management al ROSCI0008 Betfia este localizat pe teritoriul județului
Timiș cu o suprafață totală de 1748.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1759.10 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar:
- 8310 Peșteri închise accesului public
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
2. Specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
- 1308 Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn);
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1323 Myotis bechsteinii;
- 1307 Myotis blythii;
- 1324 Myotis myotis;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 4012 Carabus hampei;
- 4057 Chilostoma banaticum;
- 1083 Lucanus cervus;
- 1032 Unio crassus.
ROSCI0016 Buteasa
Sitului Natura 2000 ROSCI0016 Buteasa nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 372.60 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 6 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
- 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo Rhododendretum
hirsuti);
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia
alpinae și Galeopsietalia ladani);
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea).
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 1 specie
de nevertebrate):

-

1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
4012 Carabus hampei.

ROSCI0020 Câmpia Careiului
Sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 23641 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 12 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
- 2190 Depresiuni umede interdunale;
- 2340* Dune continentale panonice;
- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
- 6410 Pajiști cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion
caeruleae);
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii;
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
- 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.;
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 24 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 3 specii de
amfibieni, 4 specii de pești, 6 specii de nevertebrate, 9 specii de plante dintre care una
prioritară și o specie de reptile):
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 2011 Umbra krameri;
- 1088 Cerambyx cerdo;
- 6169 Euphydryas maturna;
- 1083 Lucanus cervus;
- 1060 Lycaena dispar;
- 1059 Maculinea teleius;
- 4052 Odontopodisma rubripes;

-

4068 Adenophora lilifolia;
1516 Aldrovanda vesiculosa;
1617 Angelica palustris;
4081 Cirsium brachycephalum;
1898 Eleocharis carniolica;
4097 Iris aphylla subsp. Hungarica;
4098 Iris humilis subsp. Arenaria;
1428 Marsilea quadrifolia;
4110* Pulsatilla pratensis subsp. Hungarica;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0021 Câmpia Ierului
Sitului Natura 2000 ROSCI0021 Câmpia Ierului nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 21224.60 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 10 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație din Littorelletea
uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea;
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
- 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.;
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
1. 21 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 4 specii de
amfibieni, 5 specii de pești, 5 specii de nevertebrate, 4 specii de plante dintre care una
specie prioritară și o specie de reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 2011 Umbra krameri;

-

4056 Anisus vorticulus;
6169 Euphydryas maturna;
6199* Euplagia quadripunctaria;
4036 Leptidea morsei;
1060 Lycaena dispar;
1516 Aldrovanda vesiculosa;
4081 Cirsium brachycephalum;
1898 Eleocharis carniolica;
1428 Marsilea quadrifolia;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0025 Cefa
Sitului Natura 2000 ROSCI0025 Cefa nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 21224.60 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. 5 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice ;
- 3160 Lacuri și iazuri distrofice naturale;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
2. 13 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere, 3 specii de
amfibieni, 3 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante și o specie de
reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1318 Myotis dasycneme(Liliacul-de-iaz);
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1188 Bombina bombina;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1993 Triturus dobrogicus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 4045 Coenagrion ornatum;
- 4081 Cirsium brachycephalum;
- 1428 Marsilea quadrifolia;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0042 Codru Moma – Vezi județul Arad.
ROSCI0049 Crișul Negru – Vezi județul Arad.
ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea se
numește ”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul
Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistcă ROSPA0123”.
Conform Planului de management ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea este localizat
pe teritoriul județului Bihor.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1996.39 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 2 habitate de interes comunitar:
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
2. 15 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 4 specii de
amfibieni, 5 specii de pești, 2 specii de nevertebrate, 1 specie de plante și o specie de
reptile):
- 1355 Lutra lutra;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 7013 Barbus biharicus;
- 6965 Cottus gobio ;
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 6145 Romanogobio uranoscopus;
- 4052 Odontopodisma rubripes;
- 1032 Unio crassus;
- 1428 Marsilea quadrifolia;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0061 Defleul Crișului Negru
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crișului Negru se numește
”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului
Negru”.
Conform Planului de management ROSCI0061 Defileul Crișului Negru este localizat pe
teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 2202.8 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 2208.40 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 3 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee);
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;

2.

-

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).
10 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 5 specii de
pești, 1 specie de nevertebrate, 1 specie de plante și 1 specie de reptile):
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
7013 Barbus biharicus;
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
6145 Romanogobio uranoscopus;
5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
4057 Chilostoma banaticum;
2097 Paeonia officinalis subsp. Banatica.

ROSCI062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea
Craiului se numește ”Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului
Repede – Pădurea Craiului”.
Conform Planului de management ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului este
localizat pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 39411.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 40270.20 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 16 habitate de interes comunitar dintre care trei prioritare:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6520 Fânețe montane;
- 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare;
- 7230 Mlaștini alcaline;
- 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
- 8310 Peșteri închise accesului public;
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate
calcaroase;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91H0* Păduri panonice de Quercus pubescens;
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea);
2. 28 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (15 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 3 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 2 specii de nevertebrate, 3 specii de
plante):

-

1308 Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn);
1352* Canis lupus;
1355 Lutra lutra;
1361 Lynx lynx;
1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
1323 Myotis bechsteinii;
1307 Myotis blythii;
1318 Myotis dasycneme(Liliacul-de-iaz);
1321 Myotis emarginatus;
1324 Myotis myotis;
1306 Rhinolophus blasii;
1305 Rhinolophus euryale;
1304 Rhinolophus ferrumequinum;
1303 Rhinolophus hipposideros;
1354* Ursus arctos;
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
4008 Triturus vulgaris ampelensis;
7013 Barbus biharicus;
6965 Cottus gobio;
4123 Eudontomyzon danfordi(Chiscar);
6145 Romanogobio uranoscopus;
5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
1060 Lycaena dispar;
4052 Odontopodisma rubripes;
4097 Iris aphylla subsp. Hungarica;
1477 Pulsatilla patens;
2186 Syringa josikaea;

ROSCI0068 Diosig
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0068 Diosig se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0068 Diosig”.
Conform Planului de management ROSCI0068 Diosig este localizat pe teritoriul județului Bihor
cu o suprafață totală de 384.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 376.70 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);

2.

-

92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba;
8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 1 specie de
amfibieni, 3 specii de pești, 2 specii de plante dintre care o specie prioritară și 1 specie
de reptilă):
1335 Spermophilus citellus (Popându);
1166 Triturus crstatus;
6963 Cobitis taenia Complex;
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
2011 Umbra krameri;
1428 Marsilea quadrifolia;
4110* Pulsatilla pratensis subsp. Hungarica;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0084 Ferice – Plai
Sitului Natura 2000 ROSCI0084 Ferice – Plai nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1993.10 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum;
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 3 specii de
amfibieni):
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis.
ROSCI0098 Lacul Pețea
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Pețea se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea”.
Conform Planului de management ROSCI0098 Lacul Pețea este localizat pe teritoriul județului
Bihor cu o suprafață totală de 49.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 23.10 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
- 31A0* Ape termale din Transilvania cu drețe (Nymphaea lotus).
2. 11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 3 specii de
pești, 4 specii de nevertebrate dintre care o speice prioritară și 1 specie de reptile):
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 5339 Rhodeus amarus(Behlita);
- 5197 Sabanejewia balcanica(Câra);

-

4057 Chilostoma banaticum;
6199* Euplagia quadripunctaria;
1083 Lucanus cervus;
1032 Unio crassus;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede
se numește ”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca
Inferioară a Crișului Repede”.
Conform Planului de management ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede este localizat
pe teritoriul județului Bihor.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 636.70 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 3 habitate de interes comunitar:
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 16 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE ( 4 specii de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 9 specii de pești și 1 specie de nevertebrate):
- 1337 Castor fiber (Castorul);
- 1355 Lutra lutra;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1335 Spermophilus citellus (Popându);
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1130 Aspius aspius (Aun);
- 6963 Cobitis taenia Complex;
- 1157 Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);
- 5339 Rhodeus amarus (Behlita);
- 6143 Romanogobio kesslerii;
- 5329 Romanogobio vladykovi;
- 5197 Sabanejewia balcanica (Câra);
- 1160 Zingel streber (Fusar);
- 1159 Zingel zingel (Fusar mare, Pietrar);
- 4045 Coenagrion ornatum.
ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se numește
”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
și al ariei naturale protejate de interes național 2.175 Pădurea cu narcise din Oșorhei”.
Conform Planului de management ROSCI0145 Pădurea de la Alpareaeste localizat pe teritoriul
județului Bihor, cu o suprafață de 459 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 455.90 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus.
ROSCI0155 Pădurea Goroniște
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0155 Pădurea Goroniște se numește
”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște și
al ariei naturale protejate de interes național 2.179 Pădurea cu narcise de la Goroniște”.
Conform Planului de management ROSCI0155 Pădurea Goroniște este localizat pe teritoriul
județului Bihor, cu o suprafață de 952ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 952.50 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 4 habitate de interes comunitar:
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus.
ROSCI0185 Păduricea de la Santău
Sitului Natura 2000 ROSCI0185 Păduricea de la Santău nu deține, la momentul prezentei
analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 87.10 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 92A0 Păduri-galeri (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni):
- 1188 Bombina bombina.
ROSCI0200 Platoul Vașcău
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vașcău se numește ”Planul
de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0200 Platoul Vașcău”.
Conform Planului de management ROSCI0200 Platoul Vașcău este localizat în cea mai mare
parte pe teritoriul județului Bihor și restul pe teritoriul județului Arad, cu o suprafață totală de
4983 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 5001.30 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 8310 Peșteri închise accesului public;
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate
calcaroase;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere și 3 specii de
amfibieni):
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1324 Myotis myotis;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis.
ROSCI0220 Săcueni
Sitului Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management, dar există un plan în pregătire.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 741.40 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 92A0 Păduri-galeri (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni, 1 specie de reptile
și o specie de plante prioritară):
- 1188 Bombina bombina;
- 4110* Pulsatilla pratensis subsp. Hungarica;
- 1220 Emys orbicularis.
ROSCI0240 Tășad
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad”.
Conform Planului de management ROSCI0240 Tășad este localizat în pe teritoriul județului
Bihor, cu o suprafață totală de 1557 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 1589.00 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
- 8310 Peșteri închise accesului public.

2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (16 specii de mamifere și 2 specii de
amfibieni):
- 1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
- 1307 Myotis blythii;
- 1324 Myotis myotis;
- 1305 Rhinolophus euryale;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus.
ROSCI0260 Valea Cepelor
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor se numește ”Planul
de management al sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor”.
Conform Planului de management ROSCI0260 Valea Cepelor este localizat în pe teritoriul
județului Bihor și a județului Alba, cu o suprafață totală de 796 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 781.90 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 8 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
- 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora;
- 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
- 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti);
- 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane
(și submontane, în Europa continentală);
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia
alpinae și Galeopsietalia ladani);
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea).
2. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de amfibieni, 1 specie de
nevertebrate și 2 specii de plante dintre care o specie prioritară):
- 1193 Bombina variegata;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 4046 Cordulegaster heros;
- 4070* Campanula serrata;
- 4116 Tozzia carpathica.
ROSCI0262 Valea Iadei
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0262 Valea Iadei se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei”.
Conform Planului de management ROSCI0262 Valea Iadei este localizat în pe teritoriul
județului Bihor, cu o suprafață totală de 2946.307 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 2977.90 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 10 habitate de interes comunitar dintre care trei prioritare:
- 3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă
montane;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
- 6520 Fânețe montane;
- 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia
alpinae și Galeopsietalia ladani) ;
- 8160* Grohotișuri medio-europene carbonatice din etajele colinar și montan;
- 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).
2. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 2 specii de
amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate prioritară și o specie de plante):
- 1355 Lutra lutra;
- 1193 Bombina variegata;
- 4008 Triturus vulgaris ampelensis;
- 5264 Bsrbus carpathicus;
- 6965 Cottus gobio;
- 1093* Austropotamobius torrentium;
- 2186 Syringa josikaea.
ROSCI0267 Valea Roșie
Sitului Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roșie nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 741.40 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitat de interes comunitar:
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
- 1188 Bombina bombina;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus.
ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului-Coridorul Moma – Vezi județul Arad.
ROSCI0322 Muntele Ses
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Ses se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Ses”.

Conform Planului de management ROSCI0322 Muntele Ses este localizat în pe teritoriul
județului Bihor (24090.72 ha – 69.07%), județul Cluj (130.96 ha – 0,37%) și județul Sălaj
(10659.16 ha – 30.56%), cu o suprafață totală de 34880.85 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 34978.90 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 17 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice
- 6240* Pajiști stepice subpanonice
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare
- 8210 Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică
- 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate
calcaroase
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
2. 10 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE,
specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care o
speice prioritară, 2 specii de amfibieni, 4 specii de nevertebrate dintre care o specie
prioritară):
- 1352* Canis lupus;
- 1355 Lutra lutra;
- 1361 Lynx lynx;
- 1324 Myotis myotis;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 1093* Austropotamobius torrentium;
- 4014 Carabus variolosus;
- 4050 Isophya stysi;
- 1087* Rosalia alpina;
ROSCI0324 Munții Bihor – Vezi județul Arad.
ROSCI0347 Pajiștea Fegernic

Sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea Fegernic nu deține, la momentul prezentei analize
Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 299.60 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere):
- 1335 Spermophillus citellus (Popândău).
ROSCI0350 Lunca Teuzului – vezi județul Arad.
ROSCI0387 Salonta
Sitului Natura 2000 ROSCI0387 Salonta nu deține, la momentul prezentei analize Plan de
Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3792.30 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitate de interes comunitar:
- 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie mamifere):
- 1335 Spermophillus citellus (Popândău).
ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru – vezi județul Arad.
ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
Sitului Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 38351.30 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A054 Anas acuta (Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata (Rața lingurar);
- A052 Anas crecca (Rața pitică);
- A050 Anas penelope (Rața fluierptoare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera (Rața pestriță);
- A041 Anser albifrons (Gârliță mare);
- A043 Anser anser (Gâscă de vară);
- A255 Anthus campestris;
- A089 Aquila pomarina;
- A029 Ardea purpurea;
- A059 Aythya ferina (Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula (Rața moșată);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;

-

A133 Burhinus oedicnemus ;
A224 Caprimulgus europaeus;
A031 Ciconia ciconia;
A081 Circus aeruginosus;
A084 Circus pygargus;
A231 Coracias garrulus;
A122 Crex crex;
A036 Cygnus olor (Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
A238 Dendrocopos medius;
A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A026 Egretta garzetta;
A099 Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor);
A097 Flaco vespertinus;
A092 Hieraaetus pennatus;
A131 Himantopus himantopus;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător);
A070 Mergus merganser (Ferestraș mare);
A073 Milvus migrans;
A260 Motacilla flava (Codobatură galbenă);
A158 Numenius phaeopus (Culic mic);
A023 Nycticorax nycticorax;
A214 Otus scops (Ciuș);
A072 Pernis apivorus;
A234 Picus canus;
A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare);
A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic);
A048 Tadorna tadorna (Călifar alb);
A161 Tringa erythropus (Fluierar negru);
A164 Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi);
A165 Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi);
A163 Tringa stagnatilis (Fluierar de lac);
A162 Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii).

ROSPA0067 Lunca Barcăului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0067 Lunca Barcăului se numește ”Planul
de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului”.
Conform Planului de management ROSPA0067 Lunca Barcăului este localizat în pe teritoriul
județului Bihor cu o suprafață totală de 5286 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 5293.80 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A086 Accipiter nisus;
- A298 Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare);
- A295 Acrocephalus schoenobaenus (Lăcar mic);
- A168 Actitis hypoleucos (Fluierar de munte);
- A052 Anas crecca (Rața pitică);
- A053 Anas platyrhynchos (Rața mare);
- A255 Anthus campestris;
- A404 Aquila heliaca;
- A028 Ardea cinerea (Stârc cenușiu);
- A221 Asio otus (Ciuf de pădure);
- A021 Botaurus stellaris;
- A087 Buteo buteo (orecar comun);
- A088 Buteo lagopus(Șoricar încălțat);
- A364 Carduelis carduelis(Sticlete);
- A363 Carduelis chloris (Florinte);
- A031 Ciconia ciconia;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A083 Circus macrourus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A348 Corvus frugilegus(Cioara de semănătură);
- A122 Crex crex;
- A253 Delichon urbica(Lăstun de casă);
- A429 Dendrocopos syriacus;
- A027 Egretta alba;
- A026 Egretta garzetta;
- A511 Falco cherrug;
- A098 Falco columbarius;
- A096 Falco tinnunculus(Vânturel roșu);
- A097 Flaco vespertinus;
- A125 Fulica atra (Lișiță);
- A244 Galerida cristata (Ciocârlan);
- A153 Gallinago gallinago (Becațină comună);
- A123 Gallinula choropus;
- A251 Hirundo rustica (Rândunică);
- A022 Ixbrychus minutus;
- A338 Laninus collurio;
- A339 Lanius minor;
- A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător);
- A291 Locustella fluviatilis (Grelușel de zăvoi);
- A292 Locustella luscinioides (Grelușel de stuf);
- A383 Miliaria calandra (Presură sură);
- A262 Motacilla alba (Codobatură albă);

-

A260 Motacilla flava (Codobatură galbenă);
A260 Motacilla flava (Codobatură galbenă);
A319 Muscicapa striata (Muscar sur);
A023 Nycticorax nycticorax;
A277 Oenanthe oenanthe (Pietrar sur);
A094 Pandion haliaetus;
A072 Pernis apivorus;
A273 Phoenicurus ochruros (Codroș de munte);
A315 Phylloscopus collybita (Pitulice mică);
A314 Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârâitoare);
A316 Phylloscopus trochilus (Pitulice fluierătoare);
A034 Platalea leucorodia;
A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare);
A118 Rallus aquaticus (Cârstel de baltă);
A275 Saxicola rubetra (Mărăcinar mare);
A276 Saxicola torquata(Mărăcinar negru);
A351 Sturnus vulgaris (Graur);
A308 Sylvia cyrrca (Silvie mică);
A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic);
A166 Tringa glareola;
A283 Turdus merula(Mierlă);
A284 Turdus pilaris(Cocoșar);
A232 Upupa epops (Pupăză);
A142 Vanellus vanellus(Nagâț).

ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa
Sitului Natura 2000 ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa nu deține, la momentul prezentei
analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 92859.80 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A086 Accipiter nisus;
- A223 Aegolius funereus;
- A256 Anthus trivialis (Fâs de pdure);
- A228 Apus melba (Drepnea mare);
- A091 Aquila chrysaetos;
- A221 Asio otus (Ciuf de pădure);
- A104 Bonasa bonasia (Ierunca);
- A215 Bubo bubo;
- A087 Buteo buteo (Sorecar comun);
- A088 Buteo lagopus (Șoricar încălțat);
- A224 Caprimulgus europaeus;
- A080 Circaetus gallicus;
- A373 Coccothraustes coccothraustes (Botgros);
- A207 Columba oenas (Porumbel de scorbură);
- A208 Columba palumbus (Porumbel gulerat);

-

A122 Crex crex;
A212 Cuculus canorus (Cuc);
A253 Delichon urbica (Lăstun de casă);
A239 Dendrocopos leucotos;
A238 Dendrocopos medius;
A236 Dryocopus martius;
A378 Emberiza cia (Presur de munte)
A103 Falco peregrinus;
A099 Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor);
A321 Ficedula albicollis;
A320 Ficedula parva;
A217 Glaucidium passerinum;
A338 Laninus collurio;
A369 Loxia curvirostra (Forfecuță);
A246 Lullula arborea (Ciocarlia de padure);
A262 Motacilla alba (Codobatură albă);
A261 Motacilla cinerea (Codobatură de munte);
A072 Pernis apivorus;
A273 Phoenicurus ochruros(Codroș de munte);
A315 Phylloscopus collybita (Pitulice mică);
A314 Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârâitoare);
A241 Picoides tridactylus;
A234 Picus canus;
A372 Pyrrhula pyrrhula (Mugurar);
A318 Regulus ignicapillus (Aușel sprâncenat);
A317 Regulus regulus (Auel cu cap galben);
A275 Saxicola rubetra (Mărăcinar mare);
A276 Saxicola torquata (Mărăcinar negru);
A361 Serinus serinus (Cănăraș);
A220 Strix uralensis;
A351 Sturnus vulgaris (Graur);
A311 Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru);
A310 Sylvia borin (Silvie de grădină);
A309 Sylvia communis (Silvie de câmp);
A308 Sylvia cyrrca (Silvie mică);
A283 Turdus merula (Mierlă);
A285 Turdus philomelos (Sturz cântător);
A284 Turdus pilaris (Cocoșar);
A282 Turdus torquatus;
A287 Turdus viscivorus (Sturz de vâsc).

ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani
Sitului Natura 2000 ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani nu deține, la momentul
prezentei analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 12093.30 ha. La nivelul sitului
au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A293 Acrocephalus melanopogon;
- A229 Alcedo atthis;
- A054 Anas acuta (Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata (Rața lingurar);
- A052 Anas crecca (Rața pitică);
- A050 Anas penelope (Rața fluierptoare);
- A053 Anas platyrhynchos (Rața mare);
- A055 Anas querquedula (Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera (Rața pestriță);
- A394 Anser albifrons albifrons;
- A043 Anser anser (Gâscă de vară);
- A042 Anser erythropus;
- A255 Anthus campestris;
- A226 Apus Apus (Drepnea neagră);
- A090 Aquila clanga;
- A404 Aquila heliaca;
- A089 Aquila pomarina;
- A028 Ardea cinerea (Stârc cenușiu);
- A029 Ardea purpurea;
- A024 Ardeola ralloides;
- A222 Asio flammeus;
- A059 Aythya ferina (Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula (Rața moșată);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;
- A396 Branta ruficollis;
- A067 Bucephala clangula (Rața sunătoare);
- A403 Buteo rufinus;
- A144 Calidris alba (Nisipar);
- A149 Calidris alpina (Fungaci de țărm);
- A147 Calidris ferruginea (Fungaci roșcat);
- A145 Calidris minuta (Fungaci mic);
- A136 Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic);
- A196 Chlidonias hybridus;
- A197 Chlidonias niger;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A083 Circus macrourus;
- A084 Circus pygargus;
- A231 Coracias garrulus;
- A122 Crex crex;
- A038 Cygnus cygnus;

-

A253 Delichon urbica (Lăstun de casă);
A238 Dendrocopos medius;
A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A511 Falco cherrug;
A098 Falco columbarius;
A103 Falco peregrinus;
A096 Falco tinnunculus (Vânturel roșu);
A097 Flaco vespertinus;
A125 Fulica atra (Lișiță);
A153 Gallinago gallinago (Becațină comună);
A123 Gallinula choropus;
A002 Gavia arctica;
A001 Gavia stellata;
A189 Gelochelidon nilotica;
A127 Grus grus;
A075 Haliaeetus albicilla;
A092 Hieraaetus pennatus;
A131 Himantopus himantopus;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A176 Larus melanocephalus;
A177 Larus minutus;
A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător);
A157 Limosa lapponica;
A156 Limosa limosa (Sitar de mal);
A246 Lullula arborea (Ciocarlia de padure);
A272 Luscinia svecica;
A068 Mergus albellus;
A230 Merops apiaster (Prigorie);
A073 Milvus migrans;
A074 Milvus milvus;
A262 Motacilla alba (Codobatură albă);
A260 Motacilla flava (Codobatură galbenă);
A160 Numenius arquata( Culic mare);
A158 Numenius phaeopus (Culic mic);
A023 Nycticorax nycticorax;
A129 Otis tarda;
A094 Pandion haliaetus;
A072 Pernis apivorus;
A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare);
A393 Phalacrocorax pygmeus;

-

A170 Phalaropus lobatus;
A151 Philomachus pugnax;
A034 Platalea leucorodia;
A032 Plegadis falcinellus;
A140 Pluvialis apricaria;
A141 Pluvialis squatarola (Ploier argintiu);
A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare);
A006 Podiceps grisegena (Corocodel cu gât roșu);
A008 Podiceps nigricollis (Corocodel cu gât negru);
A118 Rallus aquaticus (Cârstel de baltă);
A132 Recurvirostra avosetta;
A249 Riparia riparia (Lăstun de mal);
A190 Sterna caspia;
A193 Sterna hirundo;
A307 Sylvia nisoria;
A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic);
A397 Tadorna ferruginea;
A048 Tadorna tadorna (Călifar alb);
A161 Tringa erythropus (Fluierar negru);
A166 Tringa glareola;
A164 Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi);
A162 Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii);
A142 Vanellus vanellus (Nagâț).

ROSPA0103 Valea Alceului
Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3600.90 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A229 Alcedo atthis;
- A255 Anthus campestris;
- A404 Aquila heliaca;
- A029 Ardea purpurea;
- A024 Ardeola ralloides;
- A221 Asio otus (Ciuf de pădure);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;
- A196 Chlidonias hybridus;
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A080 Circaetus gallicus;
- A081 Circus aeruginosus;
- A082 Circus cyaneus;
- A083 Circus macrourus;
- A084 Circus pygargus;

-

A208 Columba palumbus (Porumbel gulerat);
A348 Corvus frugilegus (Cioara de semănătură);
A429 Dendrocopos syriacus;
A027 Egretta alba;
A026 Egretta garzetta;
A511 Falco cherrug;
A098 Falco columbarius;
A096 Falco tinnunculus (Vânturel roșu);
A097 Flaco vespertinus;
A127 Grus grus;
A131 Himantopus himantopus;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A023 Nycticorax nycticorax;
A072 Pernis apivorus;
A393 Phalacrocorax pygmeus;
A151 Philomachus pugnax;
A034 Platalea leucorodia;
A032 Plegadis falcinellus;
A132 Recurvirostra avosetta;
A193 Sterna hirundo;
A166 Tringa glareola.

ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea
Iadului se numește ”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262
Valea Iadei”.
Conform Planului de management ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului este
localizat în pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 2946.307 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 17162.40 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A168 Actitis hypoleucos(Fluierar de munte);
- A223 Aegolius funereus;
- A247 Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp);
- A229 Alcedo atthis;
- A256 Anthus trivialis(Fâs de pdure);
- A228 Apus melba(Drepnea mare);
- A091 Aquila chrysaetos;
- A104 Bonasa bonasia(Ierunca);
- A215 Bubo bubo;
- A087 Buteo buteo(orecar comun);
- A122 Crex crex;
- A239 Dendrocopos leucotos;
- A238 Dendrocopos medius;

-

A236 Dryocopus martius;
A099 Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor);
A321 Ficedula albicollis;
A320 Ficedula parva;
A217 Glaucidium passerinum;
A338 Laninus collurio;
A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure);
A270 Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)
A383 Miliaria calandra(Presură sură);
A072 Pernis apivorus;
A234 Picus canus;
A220 Strix uralensis.

ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul
Repede se numește ”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050
Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123”.
Conform Planului de management ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede
este localizat în pe teritoriul județului Bihor.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 1858.40 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A168 Actitis hypoleucos(Fluierar de munte);
- A229 Alcedo atthis;
- A054 Anas acuta (Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata (Rața lingurar);
- A052 Anas crecca(Rața pitică);
- A050 Anas penelope(Rața fluierptoare);
- A053 Anas platyrhynchos(Rața mare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera(Rața pestriță);
- A028 Ardea cinerea(Stârc cenușiu);
- A059 Aythya ferina(Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula(Rața moșată);
- A062 Aythya marila (Rașa cu cap negru);
- A060 Aythya nyroca;
- A067 Bucephala clangula (Rața sunătoare);
- A136 Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic);
- A031 Ciconia ciconia;
- A030 Ciconia nigra;
- A064 Clangula hyemalis (Rața de ghețuri)
- A036 Cygnus olor(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);;
- A027 Egretta alba;
- A026 Egretta garzetta;
- A379 Emberiza hortulana;

-

A125 Fulica atra(Lișiță);
A153 Gallinago gallinago(Becațină comună);
A123 Gallinula choropus;
A002 Gavia arctica;
A001 Gavia stellata;
A075 Haliaeetus albicilla;
A022 Ixbrychus minutus;
A338 Laninus collurio;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A179 Larus ridibundus(Pescăruș râzător);
A066 Melanitta fusca;
A068 Mergus albellus;
A070 Mergus merganser (Ferestraș mare);
A023 Nycticorax nycticorax;
A094 Pandion haliaetus;
A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare);
A151 Philomachus pugnax;
A005 Podiceps cristatus(Corocodel mare);
A193 Sterna hirundo;
A004 Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic);
A165 Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi);
A142 Vanellus vanellus(Nagâț).

Județul SATU MARE
ROSCI0020 Câmpia Careiului – vezi județul Bihor.
ROSCI0021 Câmpia Ierului – vezi județul Bihor.
ROSCI0214 Râul Tur
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0214 Râul Tur se numește ”Planul de
management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție
specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de
interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale”.
Conform Planului de management ROSCI0214 Râul Tur este localizat în pe teritoriul județului
Satu Mare, cu o suprafață totală de 20521.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 20537.80 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 17 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3160 Lacuri și iazuri distrofice naturale;
- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și Bidention
p.p.;
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
- 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
- 6240* Pajiști stepice subpanonice;

2.

-

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion
caeruleae);
6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan
până în cel alpin;
6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii;
6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba.
40 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (12 specii de mamifere, 4 specii de
amfibieni, 10 specii de pești, 12 specii de nevertebrate, 3 specii de plante și o specie
de reptile):
1308 Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn);
1355 Lutra lutra;
1310 Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi);
1323 Myotis bechsteinii;
1307 Myotis blythii;
1318 Myotis dasycneme(Liliacul-de-iaz);
1321 Myotis emarginatus;
1324 Myotis myotis;
1304 Rhinolophus ferrumequinum;
1303 Rhinolophus hipposideros;
1188 Bombina bombina;
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
1993 Triturus dobrogicus;
1130 Aspius aspius(Aun);
5264 Barbus carpathicus;
6963 Cobitis taenia Complex;
1145 Misgurnus fossilis(Chiscar, Tipar);
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
5329 Romanogobio vladykovi;
1114 Rutilus pigus;
5197 Sabanejewia balcanica(Câra);
1160 Zingel streber(Fusar);
1088 Cerambyx cerdo;
4045 Coenagrion ornatum;
1074 Eriogaster catax;
1065 Euphydryas aurinia;
1082 Graphoderus bilineatus;

-

4036 Leptidea morsei;
1083 Lucanus cervus;
1060 Lycaena dispar;
4038 Lycaena helle;
1059 Maculinea teleius;
1037 Ophiogomphus cecilia;
1032 Unio crassus;
1898 Eleocharis carniolica;
4097 Iris aphylla subsp. Hungarica;
1428 Marsilea quadrifolia;
1220 Emys orbicularis.

ROSCI0275 Bârsău - Somcuta
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0275 Bârsău - Somcuta se numește ”Planul
de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0275 Bârsău - Somcuta”.
Conform Planului de management ROSCI0275 Bârsău - Somcuta este localizat pe teritoriul
județului Satu Mare (562.20 ha – 11.78%) și a județului Maramureș (4209.71 ha – 88.22%), cu
o suprafață totală de 4771.91 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 4751.00 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. 17 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere, 2 specii de
amfibieni):
- 1323 Myotis bechsteinii;
- 1324 Myotis myotis;
- 1305 Rhinolophus euryale;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1303 Rhinolophus hipposideros;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus.
ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze
Sitului Natura 2000 ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze nu deține, la momentul prezentei
analize Plan de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3168.80 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 3 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto – Fagion).

2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere dintre care 2 specii
prioritare, 3 specii de amfibieni):
- 1352* Canis lupus;
- 1361 Lynx lynx;
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum;
- 1354* Ursus arctos;
- 1193 Bombina variegata;
- 1166 Triturus crstatus;
- 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic).
ROSCI0416 Măgura Bătarci
Sitului Natura 2000 ROSCI0416 Măgura Bătarci nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 106.50 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 3 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
- 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase
(Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee);
- 6240* Pajiști stepice subpanonice;
ROSCI0436 Someșul inferior
Sitului Natura 2000 ROSCI0436 Someșul inferior nu deține, la momentul prezentei analize Plan
de Management.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2201.60 ha. La nivelul sitului au
fost identificate:
1. 1 habitat de interes comunitar:
2.

-

91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris).
11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii
enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 3 specii de
amfibieni și 6 specii de pești):
1337 Castor fiber (Castorul);
1355 Lutra lutra;
1188 Bombina bombina;
1193 Bombina variegata;
1166 Triturus crstatus;
1130 Aspius aspius(Aun);
6963 Cobitis taenia Complex;
5339 Rhodeus amarus(Behlita);
6143 Romanogobio kesslerii;
5329 Romanogobio vladykovi;
1159 Zingel zingel(Fusar mare, Pietrar).

ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului – vezi județul Bihor.
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului se
numește ”Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur,
ariei de protecție avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului, ariei naturale protejate
de interes naționalVII.10 Râul tur și rezervației naturale”.
Conform Planului de ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului este localizat pe teritoriul județului
Satu Mare, cu o suprafață totală de 20241.00 ha.
Conform Formularului Standard situl are o suprafață 20537.80 ha. La nivelul sitului au fost
identificate:
1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la
anexa II la directiva 92/43/CEE:
- A086 Accipiter nisus;
- A293 Acrocephalus melanopogon;
- A296 Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină);
- A295 Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic);
- A297 Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf);
- A168 Actitis hypoleucos(Fluierar de munte);
- A247 Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp);
- A229 Alcedo atthis;
- A054 Anas acuta(Rața sulițar);
- A056 Anas clypeata(Rața lingurar);
- A052 Anas crecca(Rața pitică);
- A050 Anas penelope(Rața fluierptoare);
- A053 Anas platyrhynchos(Rața mare);
- A053 Anas platyrhynchos(Rața mare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A055 Anas querquedula(Rața cârâitoare);
- A051 Anas strepera(Rața pestriță);
- A041 Anser albifrons(Gârliță mare);
- A043 Anser anser(Gâscă de vară);
- A256 Anthus trivialis(Fâs de pdure);
- A089 Aquila pomarina;
- A028 Ardea cinerea(Stârc cenușiu);
- A029 Ardea purpurea;
- A024 Ardeola ralloides;
- A221 Asio otus(Ciuf de pădure);
- A059 Aythya ferina(Rața cu cap castaniu);
- A061 Aythya fuligula(Rața moșată);
- A060 Aythya nyroca;
- A021 Botaurus stellaris;
- A215 Bubo bubo;
- A087 Buteo buteo(orecar comun);
- A088 Buteo lagopus(Șoricar încălțat);
- A149 Calidris alpina(Fungaci de țărm);
- A147 Calidris ferruginea(Fungaci roșcat);
- A145 Calidris minuta(Fungaci mic);
- A366 Carduelis cannabina(Cânepar);
- A364 Carduelis carduelis(Sticlete);

-

A363 Carduelis chloris(Florinte);
A136 Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic);
A196 Chlidonias hybridus;
A031 Ciconia ciconia;
A030 Ciconia nigra;
A080 Circaetus gallicus;
A081 Circus aeruginosus;
A084 Circus pygargus;
A373 Coccothraustes coccothraustes (Botgros);
A207 Columba oenas (Porumbel de scorbură);
A208 Columba palumbus (Porumbel gulerat);
A113 Coturnix coturnix (Prepeliță);
A122 Crex crex;
A212 Cuculus canorus (Cuc);
A036 Cygnus olor (Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
A253 Delichon urbica (Lăstun de casă);
A238 Dendrocopos medius;
A429 Dendrocopos syriacus;
A236 Dryocopus martius;
A026 Egretta garzetta;
A269 Erithacus rubecula (Măcăleandru);
A099 Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor);
A096 Falco tinnunculus(Vânturel roșu);
A359 Fringilla coelebs(Cinteză de pădure);
A125 Fulica atra(Lișiță);
A244 Galerida cristata(Ciocârlan);
A153 Gallinago gallinago(Becațină comună);
A123 Gallinula choropus;
A251 Hirundo rustica(Rândunică);
A022 Ixbrychus minutus;
A233 Jynx torquilla(Capîntortură);
A338 Laninus collurio;
A339 Lanius minor;
A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic);
A182 Larus canus (Pescăruș sur);
A176 Larus melanocephalus;
A177 Larus minutus;
A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător);
A156 Limosa limosa (Sitar de mal);
A291 Locustella fluviatilis (Grelușel de zăvoi);
A292 Locustella luscinioides (Grelușel de stuf);
A246 Lullula arborea (Ciocarlia de padure);
A271 Luscinia megarhynchos (Privighetoare roșcată);
A070 Mergus merganser (Ferestraș mare);
A383 Miliaria calandra (Presură sură);
A073 Milvus migrans;
A262 Motacilla alba (Codobatură albă);

-

A260 Motacilla flava (Codobatură galbenă);
A319 Muscicapa striata (Muscar sur);
A160 Numenius arquata (Culic mare);
A023 Nycticorax nycticorax;
A337 Oriolus oriolus (Grangur);
A214 Otus scops (Ciuș);
A072 Pernis apivorus;
A273 Phoenicurus ochruros(Codroș de munte);
A274 Phoenicurus ochruros (Codroș de pădure);
A315 Phylloscopus collybita (Pitulice mică);
A314 Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârâitoare);
A234 Picus canus;
A140 Pluvialis apricaria;
A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare);
A006 Podiceps grisegena (Corocodel cu gât roșu);
A118 Rallus aquaticus (Cârstel de baltă);
A336 Remiz pendulinus (Boicuș);
A275 Saxicola rubetra (Mărăcinar mare);
A276 Saxicola torquata (Mărăcinar negru);
A155 Scolopax rusticola(Sitar de pădure);
A361 Serinus serinus (Cănăraș);
A210 Streptopelia turtur (Turturică);
A351 Sturnus vulgaris (Graur);
A311 Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru);
A310 Sylvia borin (Silvie de grădină);
A309 Sylvia communis (Silvie de câmp);
A308 Sylvia cyrrca (Silvie mică);
A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic);
A164 Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi);
A165 Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi);
A163 Tringa stagnatilis (Fluierar de lac);
A162 Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii);
A283 Turdus merula (Mierlă);
A285 Turdus philomelos (Sturz cântător);
A284 Turdus pilaris (Cocoșar);
A287 Turdus viscivorus (Sturz de vâsc);
A232 Upupa epops (Pupăză);
A142 Vanellus vanellus (Nagâț).

