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Consideraţii generale 

 Secolul al XX-lea a marcat schimbări spectaculoase în toate domeniile, prin 

intermediul ştiinţei şi tehnologiei s-a ajuns la dezvoltarea mijloacelor de transport şi a 

telecomunicaţiilor facilitându-se mobilitatea umană şi difuzarea informaţiilor. Un efect al 

acestor facilităţi fiind accesul tot mai uşor la resursele TERREI.  

Aşa cum rezultă din studiile efectuate la scară planetară, accelerarea dezvoltării 

societăţii umane a amplificat presiunea asupra lumii naturale determinând conflictul cu 

mediul ambiant atât prin epuizarea resurselor naturale de energie, de materii prime şi de 

hrană, cât şi prin deteriorarea, calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol). Alterarea 

ecosistemelor naturale, suprasolicitarea resurselor naturale manifestate prin dezechilibre 

ambientale la scară planetară au atins limite de alertă, necesitând acum la început de 

mileniu trei, noi condiţii ale securităţii globale şi impunerea unei dezvoltări durabile.  

Astfel viitorul civilizaţiei se confruntă cu probleme ambientale a căror tendinţe pun 

sub semnul întrebării însăşi viitorul umanităţii. Astrofizicianul Stephen Hawking, celebru 

pentru teoriile şi lucrările sale referitoare la spaţiul cosmic, în special găurile negre, 

susţine că singura şansă de supravieţuire pe termen lung a speciei umane este colonizarea 

altor planete din Univers, scria Daily Mail în luna august 2010. "Populaţia şi folosirea 

resurselor limitate ale planetei cresc exponenţial, împreună cu capabilităţile noastre 

tehnice de a schimba mediul înconjurator", a spus autorul cărţii "A Brief History of Time" 

(Scurta istorie a timpului). "Codul nostru genetic poartă cu sine instincte agresive şi 

egoiste, care au reprezentat în trecut un avantaj în ce priveste supravieţuirea. În viitor însă, 

ne va fi foarte greu să evităm dezastrul în următorii o sută de ani, ca să nu mai vorbim de 

următorii o mie sau un milion de ani. Singura şansă de supravieţuire pe termen lung a 

speciei umane este să părăsească Pământul şi să se răspândească în spaţiu. Am făcut 

progrese remarcabile în ultima sută de ani, dar dacă vrem să continuăm să existăm şi peste 

alţi o sută de ani, spaţiul este singura noastră şansă". Anterior acestui interviu, Hawking a 

declarat că o navă spaţiala capabilă să călătorească în timp, dar numai în viitor, nu şi în 

trecut, ar încălca teoriile relativităţii elaborate de Albert Einstein. 

Contradicţia dintre om şi natură, datorită caracterului ei istoric, îmbracă forme 

fundamentale, una este aceea a contradicţiei dintre felul şi dimensiunile necesităţilor 

mediului creat de om, dar şi varietatea şi volumul resurselor oferite de natură iar cealaltă 
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este contradicţia dintre mediul creat de om şi mediul natural sub aspectul efectului nociv 

al omului asupra naturii şi prin aceasta asupra lui însuşi.  

Dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv global. Uniunea Europeana joacă un rol 

cheie în înfăptuirea dezvoltării durabile în Europa. Pentru a răspunde acestei 

responsabilitati U.E. a pregătit strategia de dezvoltare durabila «O EUROPA DURABILA 

PENTRU O LUME MAI BUNĂ» care a fost destinată Sumitului Global privind Dezvoltarea 

Durabila (Johanesburg, septembrie 2002). În cadrul strategiei se recunoaste că pe termen 

lung "creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia mediului trebuie să meargă mână 

în mână". Dezvoltarea durabilă oferă Uniunii Europene, pe termen lung, o viziune pozitivă 

a unei societăţi mai prospere şi mai corecte, care promite un mediu mai curat, mai sigur şi 

mai sănătos – o societate care asigură o calitate mai bună vieţii pentru noi şi pentru 

generaţiile următoare. Transpunerea în practică a acestui obiectiv, presupune că:  

 dezvoltarea economică să sprijine progresul social şi să ţină seama de mediu;  

 politicile sociale să sprijine performanţa economică;  

 politica de mediu să fie eficientă din punct de vedere al costurilor.  

 

Prezenta documentaţie a fost realizată ca studiu de fundamentare pentru Planul 

Urbanistic General Buteni şi este conformă cu OUG 154/2008 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Rolul prezentei documentaţii este acela de a identifica, descrie şi stabili, în mod 

corespunzător, siturile Natura 2000 care se suprapun peste teritoriul administrativ al 

comunei Buteni. 

 

Caracterizare fizico-geografică 

Comuna Chisindia este situată în vestul Romaniei, în partea central – estica a 

judetului Arad, având urmatoarele localităţi componente: Chisindia – localitate resedinta 

de comuna si satele apartinatoare: Vasoaia si Paiuseni. 

Comuna Chisindia cu satele apartinatoare Vasoaia si Paiuseni, este situată în zona 

central-estică a judeţului Arad, la o distanta de 72 km de municipiul Arad si la 9 km de 

Sebis, fiind legata de retelele majore de circulatie din zona- DN 79A, prin drumul judetean 

DJ 793 ; in plus, mai exista un drum comunal spre Vasoaia, DC 60 si un altul spre Paiuseni, 
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DC 59. Satele aparţinătoare sunt situate la distanţe cuprinse între 3 şi 16 km de localitatea 

de reşedinţă, Chisindia. 

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează în partea sudică cu comuna 

Barzava, in zona estica, cu comuna Almas, la N cu comuna Buteni, iar la vest cu comuna 

Taut. Teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă de 12928 ha. 

Comuna Chisindia si satele apartinatoare : Vasoaia si Paiuseni, include o parte din 

Muntii Zarandului – Masivul Drocea, si din dealurile ce coboara spre nord, catre 

depresiunea Zarandului. 

 Muntii Zarandului, parte constituenta a Muntilor Muresului, formeaza o zona de 

cumpana de ape, intre Crisu Alb si Mures, alcatuita dintr-o suprafata cvasicontinua 

dezvoltata de la vest la est,din care se desprind spre nord si sud culmi prelungi, etajate la 

diferite nivele. 

Altitudinile cresc in partea centrala (varfurile Highis 799 m, Ivanita 702 m, Drocea 

836 m) sub forma unor suprafete netede. Intr Culoarul Muresului si cel al Crisului Alb, 

Muntii Zarandului apar sub o forma usor lobata, ceea ce atesta o adaptare a eroziunii la 

petrografie si la liniile structurale mari. 

Masivul Drocea prezinta interfluvii largi- intre afluentii Crisului Alb si al Muresului- 

culmile avand lungimi de 6-8 Km. 

In general, sub altitudinea de 200 de metri pana la nivelul culoarului vaii Crisului 

Alb se dezvolta o campie piemontana joasa, marcata de izvoare, zone de inmlastinire, o 

vegetatie hidrofila si de aliniamente de asezari (Buteni, Barsa, Aldesti, Minerau, Bocsig, 

Chisindia, Cuied). Sub nivelul treptei piemontane inalte, campia piemontana de pe dreapta 

Crisului Alb apare discontinua, fiind intrerupta in dreptul masivelor andezitice la Sebis si 

Silistea. 

Din punct de vedere hipsometric, teritoriul se caracterizeaza prin altitudini variate, 

cu aspect atit de ses în lunca dendritică a Crisului Alb şi în zona nord-estica,cit şi deluros în 

rest cu altitudini ce depasesc pe alocuri 250 m, amplasat în zona de conjuctie a Campiei de 

Vest cu muntii Zarandului, Codru Moma anuntand zonele mai inalte din vestul judetului, a 

Muntiilor Apuseni.  

Pe teritoriul comunei exista cursuri de apa de suprafata, vai (Chisindia, Prundului, 

Cioltului si Hurezului) şi paraie ce deverseaza în Crisul Alb. Bazinul Crisului Alb are un aspect 

detritic şi simetric, colectind apele din partea de sud şi sud-vest a Muntilor Apuseni. 

Valea Crisului in zona Buteni si Chisindia are un fond climatic temperat – 

subcontinental cu influente oceanice şi diferentieri topoclimatice insemnate, datorita 

fragmentarii releliefului. Temperatura medie multianuală este de 10,7 grade Celsius. 
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Luna cea mai caldă este  iulie  cu  temperatura  medie  de  21,4  grade  C. Luna cea mai 

rece  este  ianuarie  cu  temperatura medie de  1,4 grade C. În general iernile sunt blânde 

fiind numeroase  cazurile  în care  nu sa  înregistrat nici o  medie  negativă. Temperatura  

medie  a  perioadei vegetative  (1  aprilie  –  1 octombrie)  este  de  7,6  grade  C. Data  

medie  a  primului îngheţ este  21 octombrie. Data medie  a  ultimului îngheţ este  21 

aprilie. Îngheţul cel mai târziu a fost înregistrat în 1934 la 21 mai. Numărul zilelor de iarnă  

(temperaturi maxime  sub  0  grade  C)  este  de  24,3 zile. Numărul zilelor de  vară  

(temperaturi maxime peste 0 grade C) este de 93,5 zile. Numărul mediu al zilelor cu  

temperaturi tropicale de peste 30 grade C este de peste 30 zile. Vântul dominant în zonă  

este  cel din sectorul  sudestic.  De  menţionat este  frecvenţa  destul 

de ridicată a vânturilor din sectorul  nordic care aduc mase de aer rece. 

Vegetatia spontana a bazinului Crisului Alb a constituit subiectul mai multor lucrari 

de specialitate efectuate de-a lungul anilor (Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca şi 

Univ. Vasile Goldis din Arad). 

Varietatea florei din teritoriu este compusa din: plante medicinale – 153 specii, 

plante alimentare – 63 specii, plante melifere 218 specii, plante furajere – 115 specii baza 

constituindu-se în graminee şi leguminoase, plante toxice – 114 specii, plante tinctoriale şi 

tanante – 53 specii. 

Pe teritoriul comunei Chisindia se regaseste o suprafata mare ocupată de paduri, în 

cea mai mare parte de foioase şi un număr important de arii naturale protejate - situri de 

importanţă comunitară sau de protecţie avifaunistică, ce fac parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 din România, după cum urmează: 

 

Numele sitului:  Drocea  

Codul sitului:  ROSCI0070 

 

Situl „Drocea – ROSCI0070” este reglementat de Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului mediului 

şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România.  Coordonatele geografice ale sitului „Drocea – ROSCI0070”  

(centrul geografic) sunt:  

 longitudinea estică: 22°09'07"  

 latitudine nordică: 46°11'58"  
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Din punct de vedere administrativ situl se află în Regiunea de Dezvoltare Vest cu un 

procent de 100 % în judeţul Arad (RO051), regiunea biogeografică continentală în 

ecoregiunea Munţii Apuseni.  

Din punct de vedere al unităţilor teritorial administrative, situl se suprapune peste 

localităţile: Almaş (34%), Bârzava (34%), Brazii (26%), Buteni (11%), Chisindia (48%), 

Gurahonţ (4%), Săvârşin (17%), Varadia de Mureş (<1%). Acoperă o suprafaţă de 26.108,0 

ha fiind desfăşurată între altitudinile 149,00 şi 847,00 m, cu o medie de 464,00 m. 

Teritoriul sitului este un masiv forestier compact şi nelocuit, de formă treflată ce 

include interfluviul Mureş-Crişul Alb cu sectorul central-estic al Munţilor Zarand, cu un 

relief de culmi joase, netede, alcătuit dintr-un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, 

sienite, calcare, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal majoritar peste 600 m, 

între 149 m şi 847m alt. (Vf. Drocea). Pădurile acoperă 24.172 ha (peste 94 %). 

 

 

Calitate şi importanță. Sit prioritar pentru conservarea biodiversităţii continentale 

cu o valoare foarte înaltă a acesteia, centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare 

nealterate constituite din arborete pure şi amestecate de gorun (Quercus petraea ssp. 

polycarpa şi Q. petraea ssp. dalechampii) şi fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). Deşi 
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domeniul acoperă abia 0,1 % din suprafaţa ţării, totuşi concentrează 3 din cele 10 etaje 

fitoclimatrice: 

� etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete;  

� etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal;  

� etajul deluros de cvercete cu stejar şi cer, gârniţă, gorun şi amestecuri 

ale acestora);  

Situl concentrează 29 din cele 212 tipuri de staţiuni forestiere identificate; 50 din 

cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 14 din cele 50 formaţii forestiere 7 , respectiv 

25 % din cele din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislaţia 

română şi comunitară, din care unul, respectiv 17 %, din cele 6 prioritar protejate; 

focalizează parte din diversitatea floristică a Munţilor Zarand constituită din: 607 specii de 

fungi, 152 specii de licheni, 95 specii de briofite şi 1.110 specii de plante vasculare (31% 

din inventarul plantelor vasculare ale României).  

 

Caracteristici generale ale sitului. 

Clase de habitat pondere în % 

N16 - Păduri caducifoliate 98.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri în tranziție) 2.00 

 

Prin inventarul natural intrinsec reprezintă un centru de heterogenitate taxonomică 

şi genetică de mare importanţă practică, care:  

� concentrează asociaţii vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferenţa 

elementelor termofile sudice cu cele central-europene;  

� conservă păduri virgine şi cvasivirgine de gorun pure şi amestecate de gorun 

dalmaţian şi transilvănean şi fag balcanic;  

� reprezintă o staţiune solitară în Europa de gorunete virgine cu arbori de dimensiuni 

şi calitate impresionante;  

� adăposteşte populaţii durabile de specii animale şi vegetale a căror conservare 

necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de 

protecţie specială avifaunistică şi o protecţie strictă. 

 

Informaţii Ecologice. 

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste: 

Cod Pondere 
Reprezenta-

tivitate 

Suprafață 

relativă 

Stare de 

conservare 

Evaluare 

globală 
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Cod Pondere 
Reprezenta-

tivitate 

Suprafață 

relativă 

Stare de 

conservare 

Evaluare 

globală 

9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum 55.10 A B B B 

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum 
4.90 A B A A 

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun 
6.40 A C A A 

91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 7.10 A C A A 

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen 0.20 A C A A 

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 0.10 B C B B 

9180 - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți 

abrupți, grohotișuri și ravene * 
0.50 B B B B 

91E0 - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior * 
1.00 B C B B 

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B -  

15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - 

valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 

 

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 
Reproducere Iernat Pasaj 

1352 Canis lupus P 
   

C B C B 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 

15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau 

redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație 

ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

 

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 
Reproducere Iernat Pasaj 

4008 Triturus vulgaris ampelensis P 
   

C B A B 

1166 Triturus cristatus P 
   

C B C B 

1193 Bombina variegata P 
   

C B C B 

1188 Bombina bombina P 
   

C B C B 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 

15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau 

redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație 

ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 
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Vulnerabilitate. Prin amplasarea sa într-o zonă nelocuită, cu excepţia intervenţiilor 

silviculturale extensive (recoltarea produselor lemnoase şi nelemnoase), arealul nu este 

puţin expus impacturilor antropice. 

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată. 

Cod Intensitate % din sit Influență 

230 - Vânătoarea C 30.00 0 

160 - Managementul silvic B 70.00 + 

220 - Pescuitul recreativ sportiv C 20.00 0 

164 - Tăierea controlată C 60.00 0 

421 - Depozit de deşeuri menajere B 5.00 - 

500 - Reţea de comunicaţie C 30.00 0 

501 - Alei, poteci, drumuri, piste de biciclete C 40.00 0 

511 - Linii electrice B 10.00 0 

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

 

Tip de proprietate. Zona desemnată este atât în proprietate privată cât şi de stat. 

Planuri de management al sitului. La această oră NU există plan de management 

pentru aceast sit. 

 

 

Numele sitului:  Drocea - Zărand 

Codul sitului:  ROSPA0117 

 

Situl „Drocea - Zărand – ROSPA0117” este reglementat de HG nr.971/2011 pentru 

modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie 

specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România.   

Coordonatele geografice ale sitului „Drocea - Zărand – ROSPA0117”   (centrul 

geografic) sunt:  

 longitudinea estică: 22°05'56"  

 latitudine nordică: 46°12'07"  

 

Din punct de vedere administrativ situl se află în Regiunea de Dezvoltare Vest cu un 

procent de 100 % în judeţul Arad (RO051), regiunea biogeografică continentală.  

Din punct de vedere al unităţilor teritorial administrative, situl se suprapune peste 

localităţile: Almaş (51%), Brazii (21%), Buteni (14%), Bârzava (54%), Chisindia (72%), Conop 
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(<1%), Gurahonţ (5%), Tauţ (43%). Acoperă o suprafaţă de 40.677 ha fiind desfăşurată între 

altitudinile 141,00 şi 847,00 m, cu o medie de 400,00 m. 

 

Aria este cuprinsă în perimetrul Munţilor Zărandului (parte a Munţilor Apuseni), 

care sunt situaţi între râul Mureş (la sud) şi râul Crişul Alb (la nord). Din punct de vedere al 

vegetaţiei zona se caracterizeaza în principal prin existenţa unor păduri compacte 

constituite din arborete (formaţiuni forestiere) proprii dealurilor, în special gârniţete şi 

cerete în amestec cu gorunul şi fagul. Totodata acestea se află incadrate în masivul 

păduros compact, de mare extindere, care cuprinde toata culmea principala a Muntilor 

Zărandului (numiti şi muntii Highis - Drocea). Flora este caracteristică dealurilor înalte, iar 

elementele montane sunt puţin numeroase.  

Ca structură, padurile din zona au următoarea componenţă (îin suprafata ocupata): 

Quercus petraea - 30%, Quercus cerris - 7%, Q. frainetto - 7%, Carpinus betulus - 11%, alte 

specii (artar, mesteacan, ciresc salbatic, tei) - 9%. Este remarcabilă apariţia unor hibrizi de 

quercine. Suprafeţe întinse işi pastreaza caracterul natural, existand chiar portiuni de 

păduri semivirgine. Influenţa climatului local (influenta sud-vestică, temperatura medie 

anuala de circa +10gC la periferie şi de 7 - 8 gC pe culmi) se resimte şi asupra repartiţiei 

esenţelor lemnoase: gorun în partea superioară a formelor de relief, apoi cer şi gârniţă, iar 

pe versanţii umbriţi apar fagul şi carpenul. Pădurile zonei se află în general într-o bună 

stare de conservare.  

 

Flora Muntilor Zarandului consta din 1110 specii de cormofite, la care se adauga 

circa 800 specii de plante inferioare. Intre acestea se află inclusiv specii rare şi ocrotite.  

Fauna zonei este aprope nestudiată, desigur ca urmare a dificultăţilor de deplasare. 

Sunt prezente specii proprii zonei forestiere de altitudine medie precum cerbul, capriorul 

şi mistretul, vulpea jderul, bursucul, iepurele, precum şi trei specii de carnivore mari, 

respectiv lupul, rasul şi pisica sălbatică. Pe cuprinsul ariei se afla se află Rezervaţia 

Naturală "Runcu - Grosi", situata lîngă satul Grosii Noi, cu o suprafaţă de 261,80 ha (legea 

5/2000, pozitia 2.87), constituită din păduri mari de gorun.  

 

Un element important pentru mentinerea stării satisfacatoare (chiar optime) a 

ecosistemelor naturale de aici este absenţa localităţilor şi a drumurilor în interiorul 

perimetrului propus ca SPA cu exceptia unor scurte drumuri forestiere. 
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Zona prezintă atractivitate turistica redusă pe cuprinsul ei neexistand amenajări 

turistice. Este însă în curs de modernizare drumul judeţean DJ708 Capruta - Gurahont, ceea 

ce ar putea atrage după sine dezvoltarea puţinelor localităţi de pe acest traseu inclusiv din 

punct de vedere al dotărilor turistice.  

 

Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat pondere în % 

N14 - Pajiști ameliorate 6.00 

N15 - Alte terenuri arabile 7.00 

N16 - Păduri caducifoliate 85.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri în tranziție) 2.00 

 

Calitate şi importanță. Regiune de munti de mică altitudine (sub 836 m), acoperită 

cu păduri compacte de foioase, putin sau deloc afectate de prezenta şi activităţile omului. 

Aria este importantă prin existenţa unor populaţii clocitoare bine reprezentate a 14 specii 

de păsări, listate în Anexa I a Directivei Pasari 2009/147/EC. 

 

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A030 Ciconia nigra 
 

6-12 p 
  

B A C B 

A031 Ciconia ciconia 
   

20-30 D 
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

i 

A072 Pernis apivorus 
 

3-5 p 
  

C A C A 

A089 Aquila pomarina 
 

5-10 p 
  

C A C A 

A092 Hieraaetus pennatus 
 

4-8 p 
  

B B C B 

A104 Bonasa bonasia 50-70 p 
   

C B C B 

A122 Crex crex 
 

40-80 p 
  

C A C A 

A215 Bubo bubo 2-5 p 
   

C B C B 

A220 Strix uralensis 60-100 p 
   

C A C A 

A224 Caprimulgus europaeus 
 

100-150 p 
  

C A B A 

A234 Picus canus 
1500-2500 

p    
B A C B 

A236 Dryocopus martius 60-120 p 
   

C A C A 

A238 Dendrocopos medius 120-150 p 
   

C A C A 

A239 Dendrocopos leucotos 400-800 p 
   

B A C B 

A246 Lullula arborea 
 

500-900 p 
  

C A C A 

A320 Ficedula parva 
 

400-800 p 
  

C B C B 

A321 Ficedula albicollis 
 

3000-5000 p 
  

C A C A 

A338 Lanius collurio 
 

450-850 p 
  

D 
   

A339 Lanius minor 
 

60-80 p 
  

D 
   

A429 Dendrocopos syriacus 15-30 p 
   

D 
   

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 

15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau 

redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație 

ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

 

Vulnerabilitate. Exploatarea lemnului de foc, amenajarile silvice, taierile selective 

ale arborilor în varsta sau a celor de interes silvic, lucrarile de modernizare a drumului 

judetean 708. 

 

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată 

Cod Intensitate % din sit Influență 

160 - Managementul silvic C 
 

0 

164 - Tăierea controlată C 
 

0 

166 - Eliminarea copacilor morţi (Tăiere de igienizare) C 
 

0 

167 - Despădurirea fără replantare C 
 

0 

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 
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Activități și consecințe în jurul sitului 

Cod Intensitate % din sit Influență 

502 - Străzi, autostrăzi C 
 

0 

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

 

 

Managementul sitului 

Organismul responsabil pentru managementul sitului - NU exista structură de administrare. 

Planuri de management al sitului - NU exista plan de management. 

 

Numele sitului:  Zărandul de Vest 

Codul sitului:  ROSCI0407 

 

Situl „Zărandul de Vest – ROSCI0407” este reglementat de Ordinul ministrului 

mediului şi pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea şi completarea  Ordinului 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 

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

ecologice europene Natura 2000 în România.   

 

Coordonatele geografice ale sitului „Zărandul de Vest – ROSCI0407”   (centrul 

geografic) sunt:  

 longitudinea estică: 21.981280 

 latitudine nordică: 46.153931 

 

Din punct de vedere administrativ situl se află în Regiunea de Dezvoltare Vest cu un 

procent de 100 % în judeţul Arad (RO051), regiunea biogeografică continentală, cu o 

suprafaţă de 8872.3 ha 

 

Situl include zone de păduri compacte din vestul Munților Zărand, inclusiv suprafețe 

importante pentru habitatul pădurilor balcano-panonice de cer și gorun. Tipurile principale 

de pădure sunt ceretele și gorunetele.  

 

Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs și râs) în vestul țării, protejează parțial 

partea vestică a rutei principale de dispersie Zărand – Metaliferi și face legatura cu zone 
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importante pentru carnivore din regiunea continentală, la sud de râul Mureș. Este parte 

integrantă a rețelei ecologice între Munții Apuseni și Carpații Meridionali. 

 

Speciile menționate la articolul 4 din Directiva 2009/147 / CE și enumerate în anexa II la 

Directiva 92/43 / CEE și evaluarea sitului pentru acestea: 

Specie Populatia din sit Evaluarea sitului 

G Cod Nume specie T Unit Cat. A|B|C|D A|B|C 

      
Pop. Con. Iso. Glo. 

A 1193 Bombina variegata P 
 

P C B C B 

M 1352 Canis lupus C 
 

P C B C B 

I 4014 Carabus variolosus P 
 

P C B C B 

I 1083 Lucanus cervus P 
 

P C B C B 

M 1355 Lutra lutra P 
  

C B C B 

M 1361 Lynx lynx C 
 

P C B C B 

A 1166 Triturus cristatus P 
 

P C B C B 

M 1354 Ursus arctos C 
 

P C C B C 

G Grup:  A –amfibieni, I – insecte, M – mamifere 
T Tip de populatie: P – permanent, C – concentratie 
Cat Abundenta: P - prezenta 
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SINTEZA   STUDIULUI    DE   FUNDAMENTARE 

 

Comuna Chisindia este situată în vestul Romaniei, în partea central – estica a 

judetului Arad, având urmatoarele localităţi componente: Chisindia – localitate resedinta 

de comuna si satele apartinatoare: Vasoaia si Paiuseni. 

Comuna Chisindia cu satele apartinatoare Vasoaia si Paiuseni, este situată în zona 

central-estică a judeţului Arad, la o distanta de 72 km de municipiul Arad si la 9 km de 

Sebis, fiind legata de retelele majore de circulatie din zona- DN 79A, prin drumul judetean 

DJ 793 ; in plus, mai exista un drum comunal spre Vasoaia, DC 60 si un altul spre Paiuseni, 

DC 59. Satele aparţinătoare sunt situate la distanţe cuprinse între 3 şi 16 km de localitatea 

de reşedinţă, Chisindia. 

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează în partea sudică cu comuna 

Barzava, in zona estica, cu comuna Almas, la N cu comuna Buteni, iar la vest cu comuna 

Taut. Teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă de 12928 ha. 

Teritoriul administrativ Chisindia dispune de o suprafata importanta de padure, în 

cea mai mare parte de foioase şi un număr important de arii naturale protejate - situri de 

importanţă comunitară sau de protecţie avifaunistică, ce fac parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 din România, după cum urmează: 

 Drocea – ROSCI0070 

 Drocea - Zărand – ROSPA0117 

 Zarandul de Vest - ROSCI0407 

Varietatea florei din teritoriu administrativ este compusa din: plante medicinale – 

153 specii, plante alimentare – 63 specii, plante melifere 218 specii, plante furajere – 115 

specii baza constituindu-se în graminee şi leguminoase, plante toxice – 114 specii, plante 

tinctoriale şi tanante – 53 specii. 

Vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi:  

 defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari  

 tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii, adunarea lemnului pentru foc, 

culegerea de ciuperci  

 amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate  

 vântoarea în zona locurilor de cuibărire şi de adăpost a speciilor periclitate  

 braconaj şi turismul necontrolat  

 practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maini de teren  
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 împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.)  

 împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) şi înmulţirea 

necontrolată a speciilor invazive  

 industrializarea şi creterea zonelor urbane, intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor 

de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, 

folosirea excesiv a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maini  
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