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Capitolul 1 
Înfiinţarea, scopul, limitele şi managementul sitului de importanţă comunitară 

ROSCI0109 – Lunca Timişului şi  a  ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0095 - 
Pădurea Macedonia 

 
Art. 1 – (1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0109 – Lunca Timişului (numit în continuare 

situl ROSCI0109 – Lunca Timişului) a fost instituit prin Ordinul 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. Acest sit nu 
include în limitele sale nici o rezervaţie naturală de interes naţional şi nici nu beneficiază de alt statut 
de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare. 

(2) Aria de protecţie specialã avifaunisticã ROSPA0095 - Pădurea Macedonia a fost instituită 
prin Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică 
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Această arie este suprapusă 
parţial cu situl ROSCI0109 – Lunca Timişului. 

Art. 2 – (1) Scopul principal al instituirii sitului ROSCI0109 – Lunca Timişului este de 
conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, declarate conform Directivei 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică. 

(2) Scopul principal al instituirii ariei de protecţie specialã avifaunisticã ROSPA0095 - Pădurea 
Macedonia este de protecţie şi ocrotire a avifaunei, desemnată conform Directivei 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice. 

Art. 3 – (1) Formularul standard care a stat la baza declarării ROSCI0109 – Lunca Timişului ca 
sit de importanţă comunitară se regăseşte în anexa nr. 6 la Ordinul 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. Conform 
descrierii din formularul standard (Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007), 
situl ROSCI0109 – Lunca Timişului are o suprafaţă de 9.768 ha şi este situat în regiunea biogeografică 
panonică, având următoarele coordonate: latitudine N 45º 35' 38'', longitudine E 21º 5' 23''. 
Localizarea ariei naturale protejate este pe teritoriul judeţului Timiş. 

(2) Formularul standard care a stat la baza declarării ariei de protecţie specială avifaunistică 
ROSPA0095 Pădurea Macedonia se regăseşte în anexa nr. 4 la H.G. nr. nr.1284/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă 
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Conform descrierii din formularul standard aria 
naturală protejată are o suprafaţă de 4625,3 ha şi este situată în regiunea biogeografică panonică, 
având următoarele coordonate: latitudine N 45º 30' 11", longitudine E 21º 2' 50". Localizarea ariei 
naturale protejate este pe teritoriul judeţului Timiş. 

Art. 4 – (1) Custodia sitului ROSCI0109 – Lunca Timişului şi a ariei de protecţie specială 
avifaunistică - ROSPA0095 Pădurea Macedonia este deţinută de Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului Timişoara în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, conform convenţiei de custodie nr. 0197/15.07.2010, încheiată între acestea şi 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management 
al sitului şi urmăreşte respectarea acestora, în conformitate cu statutul de arie naturală protejată. 



 

Capitolul 2 
Reglementarea activităţilor în situl ROSCI0109 – Lunca Timişului şi în aria de 

protecţie specială avifaunistică - ROSPA0095 Pădurea Macedonia 
 
 
Păşunat şi agricultură 
 
Art. 5 – (1) Utilizarea păşunilor, fâneţelor şi terenurilor agricole din siturile ROSCI0109 - Lunca 

Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia este permisă doar pentru proprietari şi concesionari, în 
condiţiile respectării prezentului regulament şi planului de management al sitului.  

(2) Pentru protecţia speciilor de păsări pentru care situl ROSPA0095 Pădurea Macedonia a fost 
desemnat, se va evita cositului mecanizat în perioada de cuibărit şi de ieşire a puilor (mai- mijlocul lui 
iulie).  

Art. 6 - Custodele monitorizează activităţile de păşunat şi activităţile agricole pe teritoriul 
siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia, în vederea stabilirii 
impactului acestora asupra florei şi faunei şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele 
afectate. 

 
 
Cercetare ştiinţifică 

 
Art. 7 - Cercetarea ştiinţifică pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi 

ROSPA0095 - Pădurea Macedonia va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, 
cel de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi de protecţie şi ocrotire a avifaunei, 
scop pentru care cele două situri au fost declarate. 

Art. 8 - Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul siturilor  ROSCI0109 - Lunca Timişului 
şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la 
solicitare şi în măsura posibilităţilor. 

Art. 9 - În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informaţii privind situl ROSCI0109 - 
Lunca Timişului şi situl - ROSPA0095 Pădurea Macedonia, se va încheia un contract între părţi, 
contract care să asigure accesul custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de 
management a sitului. Contractul prevede respectarea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală 
conform legislaţiei în vigoare. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. 
Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract. 

 
 
Turism, reguli de vizitare 

 
Art. 10 - În situl ROSCI0109 - Lunca Timişului şi în situl - ROSPA0095 Pădurea Macedonia, 

sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi în prezentul regulament. 

Art. 11 - Camparea pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea 
Macedonia este permisă numai în locuri special amenajate şi delimitate. 



Art. 12 - Aprinderea focului pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 
- Pădurea Macedonia se reglementează astfel: 

(1) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în locurile de campare, cu 
respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

(2) este strict interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru facerea focului; se va folosi doar 
vegetaţie lemnoasă uscată căzută la pământ; 

(3) este interzisă aprinderea focului în fondul forestier, cu excepţia locurilor special amenajate de 
către administratorii terenului. 

Art. 13 - Regimul deşeurilor pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 
- Pădurea Macedonia se reglementează astfel: 

(1) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0109 - Lunca 
Timişului şi pe teritoriul sitului - ROSPA0095 Pădurea Macedonia; 

(2) turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării celor două 
arii protejate. Deşeurile vor fi evacuate în afara ariei şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru 
colectare. 

Art. 14 - Se interzice ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, 
precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane. 

Art. 15 – (1) Se interzice distrugerea şi degradarea plantelor, animalelor, rocilor şi a resurselor 
de origine naturală din situl ROSCI0109 - Lunca Timişului şi din situl ROSPA0095 Pădurea 
Macedonia. 

(2) Colectarea de specii de floră, faună, roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate 
face doar în scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al custodelui. 

Art. 16 - Este strict interzisă perturbarea liniştii în situl ROSCI0109 - Lunca Timişului şi în situl 
- ROSPA0095 Pădurea Macedonia prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de 
echipamente audio etc.). 

Art. 17 - Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative, stâlpilor şi 
indicatoarelor din siturile ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 - Pădurea Macedonia. 

Art. 18 - Este strict interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea 
custodelui pe suprafaţa siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia. 

Art. 19 - Finanţarea pentru activităţile desfăşurate în situl ROSCI0109 - Lunca Timişului şi în 
situl - ROSPA0095 Pădurea Macedonia se poate asigura din fonduri provenite din: 

a) bugetul de stat sau al autorităţilor locale; 
b) activităţi proprii; 
c) proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin 

programe locale, naţionale sau internaţionale; 
d) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii. 
Art. 20 – (1) Utilizarea ambarcaţiunilor motorizate pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca 

Timişului şi ROSPA0095 - Pădurea Macedonia este complet interzisă. 
(2) Activităţile de agrement de pe teritoriul siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi 

ROSPA0095 - Pădurea Macedonia se vor realiza în locuri special amenajate folosindu-se doar 
ambarcaţiuni cu vâsle. 

 
 
 



Silvicultură, vânătoare, pescuit 
 

Art. 21 - (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier se execută numai activităţile silvice 
prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza siturilor ROSCI0109 - Lunca 
Timişului şi ROSPA0095 - Pădurea Macedonia se supun aprobării numai însoţite de avizul custodelui, 
în scopul punerii în concordanţă cu planul de management al sitului. Beneficiarul amenajamentului 
invită un reprezentant al custodelui la conferinţele de amenajare. 

(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului 
tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier de pe raza sitului ROSCI0109 - Lunca Timişului şi 
de pe raza sitului ROSPA0095 - Pădurea Macedonia şi de a sesiza administratorul fondului forestier şi 
reprezentantul teritorial al autoritatii publice care răspunde de silvicultură în cazul constatării unor 
nereguli în fond forestier. 

(4) Se vor exclude de la tăiere arborii şi arbuştii care constituie locuri de cuibărit, adăpost şi 
sursă de hrană pentru speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl ROSPA0095 Pădurea 
Macedonia. 

Art. 22 - (1) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către 
gestionarul fondului de vânătoare. Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa cu 7 zile 
înainte custodele siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia despre 
intenţia de organizare a evaluării vânatului şi de a invita un reprezentant al custodelui la aceste acţiuni. 

(2) Pe raza siturilor ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 - Pădurea Macedonia, 
activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

(3) Pentru speciile de păsări de interes comunitar (specii enumerate în anexa I a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE) pentru care a fost desemnat situl ROSPA0095 - Pădurea Macedonia este 
interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace. 

Art. 23 – (1) Acţiunile de populare cu animale acvatice a sitului ROSCI0109 - Lunca Timişului 
de către persoane fizice şi/sau juridice se face cu acordul custodelui şi în prezenţa unui membru din 
echipa de exercitare a custodiei. 

(2) Orice persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară acţiuni de pescuit în cadrul sitului 
ROSCI0109 - Lunca Timişului, are obligaţia să respecte legislaţia în vigoare. 

(3) Speciile de animale acvatice pentru care Lunca Timişului a fost desemnată sit de importanţă 
comunitară, conform formularului standard Natura 2000, este obligatoriu să fie eliberate indiferent de 
dimensiunea acestora, în urma prelevării (pescuirii) lor din mediul natural. 

Art. 24 – Pe suprafaţa sitului ROSCI0109 - Lunca Timişului este interzisă organizarea de 
concursuri de pescuit sportiv. 

Art.25 - În vederea protejării speciilor de păsări pe teritoriul sitului ROSPA0095 Pădurea 
Macedonia sunt interzise: 

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată; 
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură; 
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;  
e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea; 
f) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie  ori 

moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat. 



Construcţii şi activităţi economice 
 
Art. 26 - Custodele sitului ROSCI0109 - Lunca Timişului şi a sitului ROSPA0095 - Pădurea 

Macedonia, are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de construcţii, în vederea 
verificării legalităţii acestora. 

Art. 27 - Modificarea planurilor de urbanism de pe teritoriul şi din imediata vecinătate a sitului 
ROSCI0109 - Lunca Timişului şi a sitului - ROSPA0095 Pădurea Macedonia se face pe baza 
documentaţiilor de mediu şi se avizează de către custodele sitului. 

Art. 28 – Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Timiş, mai exact de pe 
teritoriul sitului ROSCI0109 - Lunca Timişului se va face ţinând cont de perioada de prohibiţie, 
migrare şi predezvoltare a specilor de peşti pentru care aria a fost desemnată. În perioada 1 martie – 15 
iulie, respectiv 15 octombrie – 30 noiembrie, activitatea de extragere a agregatelor minerale din albia 
minoră a râului Timiş, de pe teritoriul ROSCI0109 - Lunca Timişului va fi sistată. 

Art. 29 – Desfăşurarea activităţilor, avizarea planurilor, proiectelor de pe teritoriul siturilor 
ROSCI0109 - Lunca Timişului şi ROSPA0095 - Pădurea Macedonia se va face doar cu acordul 
custodelui, conform legislaţiei în vigoare. 
 
Capitolul 3 

Sancţiuni 
 
Art. 30 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 31 – (1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului 

ROSCI0109 - Lunca Timişului şi a sitului ROSPA0095 - Pădurea Macedonia sau de alte persoane, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului îşi dovedeşte identitatea cu 
legitimaţii emise conform legii de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

 
 

Capitolul 4 
DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 32 - În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale), 

instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform 
prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă a custodelui sitului. 

Art. 33 - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislaţiei în 
vigoare. 

Art. 34 – Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor factorilor interesaţi şi a 
publicului,  prin grija custodelui, prin publicare pe pagina web a Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului Timişoara http://arpmtm.anpm.ro, prin dezbatere publică şi afişare la primăriile unităţilor 
administrativ-teritoriale care au teritorii în perimetrul celor două situri.  

http://arpmtm.anpm.ro/

