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Referat de aprobare 

 

 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a constitui reţeaua 

ecologică Natura 2000, prin desemnarea siturilor de importanţă comunitară conform prevederilor 

Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică, versiunea consolidată (Directiva Habitate) și a ariilor de protecție specială avifaunistică 

conform prevederilor Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva 

Păsări), ținând cont de  Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.  

Implementarea rețelei Natura 2000 în România, respectiv a prevederilor Directivei Habitate și a 

Directivei Păsări reprezintă un proces continuu, care presupune desemnarea de situri Natura 2000, 

actualizarea listei (extinderea numărului și/sau suprafețelor), actualizarea și corectarea datelor 

din formularele standard Natura 2000, identificarea problemelor care afectează starea de 

conservare a habitatelor și speciilor etc.   

Acest lucru vine în sprijinul implementării adecvate a punctului 2.1 din Strategia EU privind 

biodiversitatea până în 2030 ”O rețea coerentă de arii protejate”. Astfel, Strategia și-a propus ca 

cel puțin 30 % din suprafața terestră și 30 % din suprafața marină a UE să fie protejată până în 

2030, iar statele membre sunt responsabile pentru desemnarea unor arii protejate suplimentare, 

astfel încât acestea să sprijine completarea rețelei Natura 2000.  

În contextul asigurării coerenței rețelei Natura 2000, precum și a asigurării suficienței în ceea ce 

privește desemnarea siturilor de importanță comunitară, în cursul anului 2019, Comisia Europeană 

a declanșat procedura de infringement în Cauza 2019/20138 care vizează insuficiența privind 

desemnarea suficientă a siturilor pentru protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Totodată, prin Cauza 2020/2238, Comisia Europeană solicită stabilirea măsurilor de conservare 

pentru siturile de importanță comunitară și desemnarea acestora ca arii speciale de conservare, 

iar prin Cauza 2020/2097, Comisia Europeană atrage atenția asupra transpunerii 

necorespunzătoare a Directivei Habitate. 

În vederea rezolvării unor aspecte vizate de cele trei solicitări ale Comisiei Europene, la nivelul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor s-a efectuat o analiză din care a rezultat necesitatea 

extinderii unor situri, corelarea unor situri de importanță comunitară cu alte categorii de arii 

naturale protejate (ca de ex. arii de protecție specială avifaunistică, rezervații naturale), 
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divizarea unor situri existente în vederea asigurării și implementării unui management cât mai 

eficiente etc.  

Astfel, au fost identificate mai multe arii naturale protejate de interes național care pot fi 

desemnate, într-o primă etapă, ca situri Natura 2000 și pentru care s-au completat informațiile 

aferente secțiunilor din formularele standard Natura 2000 (documentația aferentă potrivit legii 

desemnării siturilor de importanță comunitară). Datele care au stat la baza completării 

formularelor standard Natura 2000 au avut la bază următoarele surse de informații existente: 

rezultate ale proiectelor derulate în cadrul programului AMPOS Mediu 2007-2013, fișe ale 

rezervațiilor naturale, rezultate ale unor proiecte de cercetare, amenajamente silvice, 

documentații de constituire a unor arii naturale protejate noi etc. De asemenea, analiza și 

evaluarea datelor s-a făcut și în raport cu distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar 

rezultată în cadrul evaluării conform art. 17 din Directiva Habitate, ținând cont de asigurarea unei 

mai bune distribuții a siturilor și, după caz, de adăugarea unor suprafețe care să asigure 

integritatea siturilor deja desemnate (de ex. versanții de pe malul Lacului Cuejdel). 

În urma acestui proces au fost identificate un nr. de  34 SCI-uri noi care să fie adăugate la lista 

actuală, precum și un nr. de 16 situri pentru care sunt propuse modificări (cu precizarea că 5 situri 

noi sunt rezultatul unor divizări ale siturilor existente). Menționăm că modificările propuse vizează 

extinderea (de ex. ROSCI0177 Pădurea Topana, ROSCI0156 Munții Goșman), divizarea unor situri 

(de ex. ROSCI0019 Călimani – Gurghiu), precum și ajustări în funcție de caracteristicile siturilor 

și/sau a ariilor cu care se suprapun (de ex. ROSCI0109 Lunca Timișului, care se suprapune cu 

ROSPA0095 Pădurea Macedonia - sit propus să fie desemnat și ca SCI). Precizăm că propunerile de 

modificări ale siturilor existente respectă criteriile prevăzute în cerințele COM privind 

actualizarea Bazei de date Natura 2000, toate modificările fiind propuse fără ca din situri să se 

elimine înregistrări aferente speciilor/habitatelor (cu excepția cazului în care nu au fost 

identificate în planurile de management) sau suprafețe. Descrierea detaliată a principalelor 

modificări este prevăzută în anexa la prezentul referat. Propunerea de actualizare a listei siturilor 

de importanță comunitară a fost avizată favorabil de Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii (CMN) prin adresa nr. 414/CJ/29.12.2020. 

Desemnarea noilor situri vine și în sprijinul implementării obiectivului Strategiei UE privind 

biodiversitatea până în 2030, prin care se dorește ca până în 2030 să se includă într-o formă de 

protecție un procent de minim 30 % din teritoriul terestru, corelat cu obiectivul privind protecția 

ecosistemelor acvatice. Astfel, prin Programul de Guvernare 2020 – 2024, capitolul dedicat 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, obiectivul VII. Biodiversitate și arii protejate, România 

s-a angajat în ceea ce privește ”Asumarea țintelor UE prin strategia europeană - 30 % arii protejate 

și 10 % strict protejate până in 2030”. În acest context, rezolvarea aspectelor de insuficiență va 

contribui la finalizarea procesului de desemnare a siturilor de importanță comunitară în România 

și implicit la finalizarea procesului de desemnare la nivelul întregii Uniuni Europene astfel încât 

să se asigure corelarea cu prevederilor Strategia UE privind biodiversitatea până în 2030, precum 

și cu obiectivele prevăzute în Programul de Guvernare 2020 – 2024.  

În această ordine de idei, precizăm că deși procentul de situri de importanță comunitară desemnat 

la nivelul României este peste media Uniunii Europene (16,9 % din suprafața terestră a României, 

față de 13,7 % din suprafața terestră a Uniunii Europene), acesta este mult mai mic față se state 

membre cu o biodiversitate similară României, ca de ex. Croația, Slovenia, Bulgaria, Spania etc. 
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Sursa: EU Baromenter 

Din motive de claritate și transparență, prevederile Ordinul ministrului mediului și dezvoltării 

durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

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

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 și nr. 98 bis din data de 7 februarie 2008, 

completat și modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru 

modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 846 din 29.11.2011 și cele ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță 

comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15.02.2016, vor fi încorporate în prezentul 

ordin, urmând ca respectivele acte normative să fie abrogate.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare prezentul ordin. 

 

Cu stimă, 

Director  

Daniela DRĂCEA 

 

 

Întocmit: 

John Smaranda consiliern Smaranda, Consilier superioamad SMARANDA 
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Anexă la Referatul nr. DB/196610/06.01.2021 

ROSCI0019 Călimani – Gurghiu. Propunerea este ca situl să se dividă în patru situri. Acest lucru 

este justificat de faptul că actualul sit se suprapune cu două parcuri (Parcul Național Călimani și 

Parcul Natural Defileul Mureșului Superior), pentru care prevederile legale în vigoare (art. 18, 

alin. 1, lit. a) și b), din OUG 57/2007), stipulează că sunt necesare structuri de administrare special 

constituite. În plus, la momentul actual, suprafața sitului care se suprapune cu Parcul Național 

Călimani este administrată distinct față de restul sitului și are plan de management separat. 

Astfel, în vederea gestionării mai bune a datelor bazei de date Natura 2000 și eficientizarea 

managementului sitului, propunem ca situl să fie divizat în următoarele situri:  

 Munții Călimani (propunere de cod ROSCI0455), sit care se va suprapune cu Parcul Național 

Munții Călimani și ROSPA0133; de asemenea, în acest sit va fi inclusă și partea din situl 

ROSCI0051 Cușma care se suprapune la acest moment cu Parcul. 

 Defileul Mureșului Superior (propunere de cod ROSCI0456) sit care se suprapune cu Parcul 

Natural Defileul Mureșului Superior; 

 Gurghiu (propunere de cod ROSCI0454), secțiunea situată la sud de Parcul Natural Defileul 

Mureșului Superior; 

 Călimani – Gurghiu, secțiunea situată între Parcul Național Călimani și Parcul Natural Defileul 

Mureșului Superior și care va păstra în continuare codul și denumirea inițială (ROSCI0019 

Călimani – Gurghiu). 

ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița. Propunerea este ca din situl actual să se desprindă secțiunea 

de râu care pornește de la limita parcului/sitului (zona compactă a sitului) și să se constituie într-

un sit distinct, cu caracteristici specifice siturilor constituite de-a lungul râurilor. 

ROSCI0051 Cușma. În prezent extremitatea estică a sitului se suprapune cu Parcul Național 

Călimani. Propunerea este ca limitele sitului să se modifice astfel încât partea care se suprapune 

cu Parcul Național Călimani și SCI actual ROSCI0019 Călimani – Gurghiu să fie inclusă în acesta. De 

asemenea, prin modificare se va asigura un management unitar pe suprafața Parcului Național 

Călimani, de către structura de administrare a acestuia. 

ROSCI0109 Lunca Timișului. Propunerea este ca secțiunea care se suprapune cu ROSPA0095 

Pădurea Macedonia să fie încorporată în propunerea ca sit de importanță comunitară pădurea 

Macedonia, propus pentru desemnare nouă. Prin noua reajustare a limitelor nu se vor pierde 

suprafețe față de cele raportate către COM. 

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez. Propunerea este ca situl să se extindă cu două perimetre situate 

în partea de nord-est a sitului, în zona localităților Vinga și Mănăștur. Suprafețele au fost 

indentificate în cadrul proiectului de realizare a planului de management.  

ROSCI0125 Munții Rodnei. Propunerea este ca situl să se completeze cu suprafața aferentă 

propunerii de extindere a Parcului Național Munții Rodnei care face obiectul proiectului de 

hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 

privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi 

constituirea administraţiilor acestora, aflat în circuit de avizare. 

ROSCI0156 Munții Goșman. Propunerea are în vedere extinderea sitului la sud de situl actual, 

prin includerea suprafețelor care sunt în prezent incluse în ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni 
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Gârleni, respectiv zona situată preponderent la vest de râul Tazlău și cu precădere în regiunea 

biogeografică alpină. 

ROSCI0177 Pădurea Topana. Propunerea de extindere vine ca urmare a mai multor solicitări din 

partea societății civile. Propunerea are în vedere includerea unor suprafețe suplimentare de 

habitate forestiere (habitat 91M0), precum și a unor noi suprafețe în estul sitului actual (potențial 

habitat suprafețe 62C0) și nord, de-a lungul cursului de apă (potențial habitat 40C0). 

ROSCI0193 Peștera Tăușoare. Propunerea este ca situl să se extindă pe versantul opus peșterii, 

astfel încât să se asigure o mai bună protecție a ansamblului cavernicol și a habitatului 8310 și 

pentru evitarea colmatării peșterii. În zona extinderii  au fost identificate habitate forestiere 9410 

și 9110. 

ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean. propunerea este ca situl să se împartă în două situri. Acest 

lucru este justificat de faptul că în prezent pe teritoriul actualului sit sunt în derulare 2 proiecte 

diferite. Codul actual se va păstra pentru partea din sud, unde se derulează proiectul 

Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean (MIPoNoDo) - cod SMIS116964. Cel de-al doilea 

sit va fi cel pe suprafața căruia se derulează proiectul ”Elaborarea planului de management pentru 

situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 

Măcin-Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și 

rezervațiile naturale IV.57 Muntele Consul, IV.58 Dealul Sarica, IV.61 Carasan-Teke, IV.64 Edirlen, 

IV.71 Dealul Mandresti, IV.72 Manastirea Cocos” – cod SMIS124446. 

Prin divizare nu se vor pierde suprafețe față de cele raportate către COM. Speciile și habitatele 

pentru care a fost desemnat situl actual vor fi menținute în cele două situri cu actualizarea 

conform datelor proiectelor. În eventualitatea în care, în urma finalizării proiectelor nu se 

regăsește vreun habitat/specie, acest lucru va fi fundamentat corespunzător și comunicat COM. 

ROSCI0226 Semenic – Cheile Carașului. Propunerea este ca din actualul sit să se deprindă 
secțiunea râului Caraș, care pornește de la limita parcului/sitului (zona compactă a sitului), 
secțiune care va fi inclusă în ROSCI0361 Râul Caraș, astfel încât să rezulte un sit unitar din punct 
de vedere al caracteristicilor sitului. 

ROSCI0303 Hârtibaciu de Sud – Est. Propunerea este ca secțiunea estică a sitului, reprezentată 
de cursul râului Olt și a râului Homorod să se desprindă din actualul sit compact și să se creeze un 
sit distinct la care să se adauge suprafața arie naturale de interes național Cotul Turzunului și alte 
suprafețe adiacente. 

ROSCI0361 Râul Caraș. Propunerea este ca secțiunea râului Caraș care se va desprinde din 
ROSCI0226 să fie adăugată la acest sit, asigurându-se astfel un sit unitar, cu caracteristici similare, 
de-a lungul râului Caraș.   

ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni – Grăniceri. Propunere de extindere a sitului actual cu o pajiște 
situată la nord de localitatea Foeni, pentru protecția habitatului 1530. 

ROSCI0390 Sărăturile Diniaș. Propunerea este ca actualul sit să se întindă pe întreaga suprafață 
a ariei naturale protejate de interes național Sărăturile Diniaș. Zona propusă este și SPA.  

ROSCI0425 Pădurea Șemița. Propunerea este de corectare a unei erori materiale, urmând ca 
limita să se corecteze pe granița cu Serbia. 

ROSCI0443 Pădurea Lapiș. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 
de interes național Pădurea Lapiș. Situl este important pentru habitatul 91M0.   
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ROSCI0444 Pădurea Macedonia. Propunere de sit nou care să se suprapună cu aria de protecție 
specială avifaunistică ROSPA0095. Ținând cont de faptul că ROSPA0095 se suprapune peste cursul 
râului Timiș, respectiv ROSCI0109 Lunca Timișului, se propune ca pe secțiunea comună, precum și 
secțiunea din ROSCI0109 situată la sud de Pădurea Macedonia să fie inclusă în noul sit. Situl este 
important pentru habitatul 91F0, specii de nevertebrate și specii de lilieci, iar prin includerea 
secțiunii de râu și pentru specii de pești. Pădurea Macedonia are plan de management și poate fi 
inclusă pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0445 Pădurea Dumbrăvița. Porpunere de sit nou suprapus pe suprafața trupului de pădure 
Dumbrăvița din cadrul ariei naturale proterjate de interes național Lunca Siretului (cea de-a doua 
componentă a rezervației fiind deja inclusă în ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior). Situl este 
importat pentru habitatele 91I0* și 92A0 și specii de nevertebrate, pești și mamifere. 

ROSCI0446 Pădurea Fundeanu. Porpunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 
protejate de interes național Pădurea Fundeanu. Situl este important pentru habitatele 91AA și 
91Y0. Pădurea Fundeanu are plan de management și poate fi inclusă pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0447 Detunata Goală și Detunata Flocoasă. Propunere de sit pe suprafața ariilor naturale 
protejate de interes național Detunata Goală și respectiv Detunata Flocoasă. Situl este important 
pentru habitatul 9110. 

ROSCI0448 Avenul Câmpeneasca cu Izbucul Boiu. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața 
ariei naturale protejate de interes național Avenul Câmpeneasca cu Izbucul Boiu. Situl este 
important pentru habitatul 8310, precum și numeroase specii de lilieci.  

ROSCI0449 Cheile Văii Morilor. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 
protejate de interes național Cheile Văii Morilor. Situl este important pentru habitatul 9110. 

ROSCI0450 Podișul Niculițel. Sit nou propus ca urmare a propunerii de divizare a ROSCI0201 

Podișul Nord Dobrogean. Situl corespunde secțiunii din ROSCI0201 pe suprafața căruia se derulează 

proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord 

Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și partea care nu se 

suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57 Muntele 

Consul, IV.58 Dealul Sarica, IV.61 Carasan-Teke, IV.64 Edirlen, IV.71 Dealul Mandresti, IV.72 

Manastirea Cocos” – cod SMIS124446. Totodată această secțiune este administrată independent de 

partea sudică a sitului actual, managementul fiind realizat de Administrația Parcului Național 

Munții Măcinului. Situl este important pentru un număr semnificativ de habitate și specii. 

ROSCI0451 Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor. Propunere de sit pe suprafața ariilor naturale 

protejate de interes național Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor și Podul natural de la Grohot. Situl 

este important pentru habitatul 8310. 

ROSCI0452 Codrul secular Runc. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 

protejate de interes național Codrul secular Runc. Situl este important pentru habitatul 9130. 

Codrul secular Runc are plan de management și poate fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0453 Peștera Comana. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 

de interes național Peștera Comana. Situl este important pentru habitatul 8310 și specii de lilieci. 

ROSCI0454 Gurghiu. Sit nou rezultat ca urmare a propunerii de divizare a ROSCI0019. Situl 

reprezintă partea cea mai de sud a sitului, situată la sud de râul Mureș și totodată cea mai mare 

secțiune (peste 69000 ha) rezultată din divizarea lui ROSCI0019. Informațiile privind speciile și 
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habitatele au avut la bază studiile care au stat la baza elaborării planului de management. 

ROSCI0454 Gurghiu are plan de management și va fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0455 Munții Călimani. Sit nou propus ca urmare a propunerii de divizare a ROSCI0019. Situl 

reprezintă partea cea mai de nord a sitului, suprapusă cu Parcul Național Călimani și ROSPA0133 

Munții Călimani. Secțiunea din situl ROSCI0051 Cușma suprapusă cu Parcul Național Călimani va fi 

inclusă în acest sit. Informațiile științifice au la bază cercetările făcute la nivelul Administrației 

Parcului Național Călimani. ROSCI0455 Munții Călimani are plan de management și va fi inclus pe 

lista SAC-urilor. 

ROSCI0456 Defileul Mureșului Superior. Sit nou rezultat ca urmare a propunerii de divizare a 

ROSCI0019. Situl reprezintă secțiunea din situl actual care se suprapune cu suprafața Parcului 

Natural Defileul Mureșului Superior. ROSCI0456 Defileul Mureșului Superior are plan de 

management și va fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0457 Cotul Turzunului – Homorod. Sit nou propus care va cuprinde secțiunile râului 

Homorod și ale râului Olt desprinse din ROSCI0303 Hârtibaciu de Sud – Est, la care se va adăuga 

suprafața ariei naturale protejate de interes național Cotul Turzunului, precum și toată suprafața 

inclusă în secțiunea de râu numită Cotul Turzunului, inclusiv suprafața din interiorul meandrului 

Cotului Turzunului, aflată în afara rezervației naturale. Situl este  important pentru habitatele 

9170, 91E0*, 6510, precum și mai multe specii de pești. 

ROSCI0458 Peșterile Lucia. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 

de interes național Peșterile Lucia. Situl este important pentru habitatul 8310 și specii de lilieci. 

ROSCI0459 Pădurea Voivodeasa. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 

protejate de interes național Pădurea Voivodeasa. Situl este important pentru habitatele 9110 și 

91V0. 

ROSCI0460 Lacul Cuejdel. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate de 

interes național Lacul Cuejdel, la care se adăugă suprafețele forestiere de protecție de pe 

versanții lacului, a căror cartare s-a realizat în cadrul proiectului care a stat la baza elaborării 

planului de management. Situl este important pentru habitatele 91E0*, 91V0, 3150 și 3260 și specii 

de amfibieni. Lacul Cuejdel are plan de management și poate fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0461 Izvorul de la Corbii Ciungi. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 

protejate de interes național Izvorul de la Corbii Ciungi. Situl este important pentru habitatele 

3150 și 3260 și specii de nevertebrate. Izvorul de la Corbii Ciungi are plan de management și poate 

fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0462 Valea Neajlovului. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 

de interes național Valea Neajlovului, la care se adăugă suprafețe adiacente brațelor râului Nejlov. 

Situl este important pentru habitatul 3260. 

ROSCI0463 Râul Nera. Propunere de sit nou care va cuprinde secțiunea râului Nera desprinsă din 

situl ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița (care va deveni un sit unitar), la care se adaugă secțiunea 

râului Nera până la limita sitului ROSCI0206. Informațiile aferente sitului sunt cele identificate în 

proiectul de realizare a planului de managment pentru secțiunea de râu a sitului, respectiv 

habitatele 3220, 3260, 6240*, 6430, 91E0* și specii de pești.  
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ROSCI0464 Stejerișul Mare. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 

de interes național Stejerișul Mare. Situl este important pentru habitatele 6430, 9110, 9170, 91V0, 

40A0* și 6190 și specii de nevertebrate și alte specii. 

ROSCI0465 Lacurile Vaduri și Pângărați. Sit nou propus pe suprafața ariei naturale protejate de 

interes național Pângărați. Situl este important pentru habitatele 3150, 6430, 9130, 91E0* și 91V0. 

ROSCI0465 Lacurile Vaduri și Pângărați are plan de management și poate fi inclus pe lista SAC-

urilor. 

ROSCI0466 Răchitișul Mare. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate 

de interes național Răchitișul Mare. Situl este important pentru habitatele 91D0* și 9410. 

ROSCI0467 Cuptor – Brădișorul de Jos. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale 

protejate de interes național Cuptor – Brădișorul de Jos. Situl este important pentru habitatele 

7220*, 8120 și 8310. 

ROSCI0468 Pădurea Trivale. Propunere de sit nou care are la bază propunerea trasmisă autorității 

publice centrale care răspunde de mediu în vederea desemnării ca rezervație naturală. Situl este 

important pentru habitatele 9170 și 91Y0. Situl este situat în proximitatea Municipiului Pitești și 

poate reprezenta un model de arie naturală protejată urbană.  

ROSCI0469 Lacul lui Vizante. Propunere de sit nou care are la bază cercetările realizate în cadrul 

proiectului ”Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)”, 

finațat în cadrul Programului RO02 ”Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, EEA Grant 2009 – 

2014. Situl este important pentru habitatul 7110*, iar în vecinătatea acestui habitat a fost 

identificat habitatul 91E0*. ROSCI0469 Lacul lui Vizante este amplasat în interiorul sitului 

ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, care are plan de management aprobat și ar putea fi adăugat pe 

lista SAC-urilor.  

ROSCI0470 Pietrele Roșii. Propunere de sit nou suprapus pe suprafața ariei naturale protejate de 

interes național Pietrele Roșii. Situl este important pentru habitatele 4060, 6170, 8120, 8210, 

9410. ROSCI0470 Pietrele Roșii are plan de management și poate fi inclus pe lista SAC-urilor. 

ROSCI0471 Lacul Gârleni. Propunere de sit nou situat pe râul Bistrița, și este supus unui puternic 

fenomen de colmatare. Situl este important atât pentru speciile de păsări de apă, pentru care se 

oferă un habotat de hrănire și pasaj, dar și pentru speciii de pești și amfibieni.  

ROSCI0472 Vinga - Șagu – Seceani. Propunere de sit nou, indentificat în procesul de realizarea a 

planului de management a sitului ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, fiind situat la nord-est față de 

acesta, între localitățile Vinga, Șagu și Seceani. Situl este important pentru habitatul 6440, pentru 

specia Spermophilus citellus, precum și pentru alte specii. Situl este propus în conectivitate cu 

situl ROSCI0115 Mlaștina Satchinez în zona localității Vinga și se suprapune parțial cu ROSPA0047 

Hunedoara Timișană. 

ROSCI0473 Mănăștur – Șagu. Propunere de sit nou, indentificat în procesul de realizarea a planului 

de management a sitului ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, fiind situat la nord-est față de acesta, 

între localitățile Mănăștur și Șagu. Situl este important pentru habitatul 6440, pentru specia 

Spermophilus citellus, precum și pentru alte specii. Situl espre propus în conectivitate cu situl 

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, în zona localității Mănăștur. 
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ROSCI0474 Gelu – Mailat. Propunere de sit nou, indentificat în procesul de realizarea a planului 

de management a sitului ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, fiind situat la nord față de acesta, între 

localitățile Gelu și Mailat. Situl este important pentru pentru specii de amfibieni, reptile și plante. 

Situl espre propus în conectivitate cu situl ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, în zona localității Gelu. 

ROSCI0475 Pârâul Apa Mare. Propunere de sit nou, indentificat în procesul de realizarea a 

planului de management a sitului ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, fiind situat la sud față de acesta, 

între localitățile Biled și Becicherecu Mic. Situl este important pentru pentru habitatul 92A0, specii 

de amfibieni, reptile, mamifere, pești și plante. Situl este propus în conectivitate cu situl 

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, în zona localității Biled, fiind practic o extindere a acestuia de-a 

lungul pârâului Apa Mare. 

ROSCI0476 Fântânele. Propunere de sit nou prin includerea suprafețelor care sunt în prezent 

incluse în ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni - Gârleni, respectiv zona situată la est de râul 

Tazlău, în regiunea biogeografică alpină. 

 


