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1. DATE GENERALE 

Cerințe privind evaluarea adecvată 

Evaluarea adecvată are drept obiect evidențierea efectelor cu potențial negativ ce 
ar putea să apară asupra elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor 
Natura 2000 previzionate a apărea în urma implementării unui Plan sau Proiect, ce ar 
conduce la pierderea valorii conservative a sitului țintă, prin afectarea negativă a 
elementelor de floră, faună sau a habitatelor, conducând la apariția unor 
disfuncționalități bio-ecocenotice sau la efecte discriptive asupra rețelei Natura 2000. 

Rețeaua Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene, denumite 
generic Directiva Păsări și Directiva Habitate, ce reglementează modul de selectare 
și desemnare a siturilor și protecția acestora, Statelor Membre revenindu-le dreptul 
de a reglementa modalitățile de realizare practică și de implementare a prevederilor 
stipulate în aceste acte legislative comunitare. 

Obiectivul principal al rețelei ecologice europene Natura 2000 este ca aceste 
zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a habitatelor și 
speciilor de interes conservativ pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

Directiva Habitate (92/43/CE) a fost elaborată în vederea conservării speciilor 
din flora și fauna sălbatică, precum și a habitatelor naturale din Uniunea Europeană, 
prin înființarea Ariilor Speciale de Conservare. Toate acțiunile bazate pe această 
directivă sunt dedicate menținerii unui statut de conservare favorabil sau, după caz, 
reabilitării speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Directiva Păsări (2009/147/CE) vizează conservarea speciilor de păsări care 
se găsesc în mod natural în sălbăticie pe teritoriul european al statelor membre. 
Principalele obiective ale acestei directive sunt protecția, managementul și controlul 
acestor specii și stabilirea regulilor pentru conservarea lor. Această directivă se 
aplică în cazul păsărilor, ouălor lor, cuiburilor și habitatelor acestora. 

Desemnarea rețelei Natura 2000 în România s-a realizat în baza HG nr. 
1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 și a Ordinului Ministrului 
mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 

Evaluarea adecvată încearcă să anticipeze efectul proiectului și a activităților 
legate de acesta, ținând cont de spectrul condițiilor fie ele variabile sau constante de 
mediu, cu accent asupra biodiversității. Evaluarea adecvată conține analize tehnice 
prin care se oferă informații asupra cauzelor și efectelor induse de proiect, a 
consecințelor cumulate ale acestora, sumate cu impactul cauzat de activități 
anterioare și prezente, formulând ipoteze și asupra unor dezvoltări viitoare, în scopul 
unei cuantificări cât mai fidele a nivelelor de impact asupra factorilor de mediu, a 
biodiversității în special, de pe amplasamentul studiat. 
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Planul Urbanistic General al unei localităţi (PUG) are un caracter de 
direcţionare şi coordonare în amenajarea teritoriului, pe termen mediu şi lung, şi 
cuprinde prevederile necesare realizării acestor acţiuni, conform HG 525/1996 
(republicată) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și Legii nr. 
242/2009, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  

Planul Urbanistic General al comunei Socol, elaborat în baza strategiei de 
dezvoltare a  comunei, corelat cu bugetul şi programele de investiţii publice ale 
acesteia, ca şi documentaţie tehnică de urbanism cu caracter de reglementare, are 
ca obiect direcţionarea şi coordonarea amenajării teritoriului, precum şi dezvoltarea 
localităţilor componente pe termen scurt şi mediu. 

Folosind ca metodă de lucru analiza interdisciplinară şi multicriterială a 
situaţiei existente, Planul Urbanistic General scoate totodată în evidenţă 
disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în teritoriu şi propune orientarea 
politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile respectării dreptului de proprietate, 
promovării interesului public şi dezvoltării durabile a comunei Socol. 

Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Socol este promovat de către 
Primăria comunei Socol, în calitate de titular al planului, şi prevede obiectivele, 
acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru Comuna Socol, corelate cu Planul de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean Caraş-Severin (PATJ Caraş-Severin).       

Principalele obiective ale Planului Urbanistic General sunt: 

- Dezvoltarea obiectivelor economice, sociale și edilitare de utilitate publică şi 
privată; 

- Redefinirea zonelor de intravilan; 

- Stabilirea destinaţiei generale a terenurilor; 

- Îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri; 

- Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale. 
Pe baza acestei orientări strategice, Planul Urbanistic General aferent se 

elaborează în vederea atingerii următoarelor scopuri: 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, 
asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile 
pentru toţi locuitorii; 

 Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
de dezvoltare urbanistică a comunei; 

 Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
 Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie; 
 Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 
 Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie; 
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 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural 
 Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

 În conformitate cu cadrul legal şi cerinţele beneficiarului actualului PUG 
cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-
teritoriale, cu privire la: 

 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriu administrativ; 
 stabilirea modurilor de utilizare a terenurilor din intravilan; 
 zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; 
 delimitarea zonelor afectate de servituțile publice; 
 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
 stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor 

arheologice reperate; 
 zonele care au instituit un regim special de protecție prevăzut în legislația în 

vigoare; 
 formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; 
 precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, 

amenajate și plantate; 
 zone de risc datorate unor depozitări  istorice de deșeuri; 
 zone de risc natural și masurile specifice privind prevenirea și atenuarea 

riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone.  
 

Planul urbansistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire 
la următoarele obiective: 

 evoluția în perspectivă a localităţii prin: 
 definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică 

şi particulară; 
 stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din 

intravilan; 
Dezvoltarea echipării edilitare. 

 direcțiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 
 traseele coridoarelor de circulație şi de echipare prevăzute în planurile de 

amenajare a teritoriului național şi județean; 
 zonele de risc natural şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea 

riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone; 
 lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare; 
 stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară și definitivă de 

construire; 
 delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de 

reglementare urbană; 
 îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri; 
 protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale; 
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   2. DATE SPECIFICE PRIVIND PLANUL DE URBANISM GENERAL (PUG) 

2.1. Informaţii privind conţinutul Planului Urbanistic General al comunei Socol 

Stadiul actual al dezvoltării comunei: 

Comuna Socol are în componența sa cinci sate: 

 Socol – centru administrativ; 

 Baziaș; 

 Câmpia; 

 Pârneaura; 

 Zlatița. 

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Socol este de: 5566 ha; 

Echiparea tehnică cu căi de comunicaţii 

Potrivit legii 363/21 septembrie 2006 privind dezvoltarea reţelelor de transport şi 
în conformitate cu P.A.T.N. şi P.A.T.J., Comuna Socol este inclusă în cadrul 
coridorului VII, Pan-European: Baziaş – Orşova – Cernavodă – Sulina, şi a viitorului 
drum Expres cu 4 benzi Baziaş – Moldova Nouă – Drobeta-Turnu Severin. 

Circulaţia rutieră 

Drumuri naţionale - reprezentate prin: 

- DN 57A face legătura dintre Moldova Nouă (DN 57) – Pojejena şi Socol, 
asigurând accesibilitatea spre centrele urbane pe care le străbate DN 57: Orşova - 
Moldova Noua - Oraviţa – Moraviţa şi Turnul Severin, cu racorduri spre Anina (din 
Oraviţa prin DN 57), spre Reşiţa (din Grădinari - DJ 581) şi spre Timişoara (din 
Moraviţa prin DN 59). Are o lungime de 25,65 km, din care 9,3 km pe teritoriul 
administrativ al comunei Socol, între km 16+350 şi 25+650. Punctul terminus este în 
centrul comunei Socol unde se racordează la DJ 571C. Acest drum este parte din 
Șoseua Cazanelor, construită în perioada 1834 – 1837 de către austrieci, pentru a 
lega Baziașul cu Orșova, prin zona de defileu al Dunării. 

- DJ 571C Naidăş (DN 57) – Lescoviţa – Zlatina – Pârneaura – Câmpia – Socol 
(DN 57 A), reprezintă o altă reţea deosebit de importantă pentru asigurarea 
legăturilor dintre localităţile de frontieră situate în sud-vestul judeţului Caraş-Severin 
şi dintre acestea şi localităţile vecine din Serbia. 

- Alt drum de interes local este, DC 111, care face legătura între localitățile Zlatița 
(DJ 571C) și Belobreșca (DN 57A). 
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Importanţa acestor artere de circulaţie rezidă în faptul că deservesc localităţii 
rurale situate la periferia judeţului, rezolvând o serie de probleme de ordin social, 
concomitent cu favorizarea şi stimularea componenței turistice, valorizând 
particularităţile şi specificul unor zone cu un potenţial turistic insuficient valorificat. 

Faptul că DJ 571C traversează patru din localitățile comunei, şi anume Zlatița, 
Câmpia, Pârneaura și Socol, localităţi în care trama stradală nu este adaptată fluxului 
de circulaţie actual, aflat într-o continuă creștere, determină o serie de 
disfuncţionalităţi privind traversarea acestuia de către locuitori dintr-o parte în alta a 
aşezării, prezenţa unor animale domestice, nivelul de zgomot resimţit la nivelul 
gospodăriilor celor mai apropiate, trepidaţii produse asupra clădirilor etc. Din aceste 
motive se impune o semnalizare corespunzătoare, limitări de viteză şi amenajarea 
corespunzătoare a intersecţiilor. La construirea noilor clădiri (locuinţe, spaţii de 
cazare, magazine sau alte funcţiuni) se vor avea în vedere asigurarea unei distanţe 
minime suficiente până la şosea şi utilizarea perdelelor de vegetaţie împotriva 
prafului şi a zgomotului. 

Infrastructura de transport mai cuprinde reţeaua stradală din cadrul localităţilor 
componente, drumurile vicinale şi forestiere existente, inclusiv podurile, podeţele şi 
lucrările de artă aferente. 

 Circulaţia feroviară 

În zonă a funcționat prima cale ferată de pe teritoriul României, dată în funcţiune 
în anul 1854 pe traseul Oravița - Biserica Albă - Vracengaj, - Baziaș, pentru a 
transporta cărbunele din minele bănăţene în portul Baziaş. 

Linia ferată şi-a pierdut importanţa după primul război mondial şi stabilirea graniței 
dintre România și Serbia, fiind desfințată în 1947. Astăzi se mai păstrează un tronson 
de cca. 27 km (Oravița – Iam) restul rămânând pe teritoriul Serbiei, cât și 
terasamentul și lucrarile de artă pe sectorul Nera - Baziaș. Reconstruirea acestei căi 
ferate și utilizarea sa în scop turistic ar putea întroduce în circuitul turistic un 
important monument de istorie industrială, precum şi o mai bună valorificare a 
potențialului turistic transfrontalier din zonă. 

 Circulaţia fluvială 

Subliniem importanţa pe care a avut-o transportul fluvial pe Dunăre, transport 
care a jucat un rol important în viaţa economică şi socială a zonei înainte de 1989, 
când Baziașul dispunea de port la Dunăre, pentru mărfuri și persoane. Tot aici exista 
și un punct de control vamal pentru circulația fluvială. 

Declinul activităţilor economice din zonă a determinat reducerea activităţii portului, 
astăzi acestea având un caracter sporadic şi limitat. Circulaţia navelor de pasageri s-
a desfiinţat odată cu închiderea liniei de pasageri Moldova Nouă - Orşova. 
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Astăzi zona este inclusă în reţeaua de transport fluvial Gura Nerei – Porţile de 
Fier II, dar lipsa unei infrastructuri portuare îi diminuează şansele de racordare la 
viaţa economică. În conformitate cu legea 363/2006, portul Baziaș este inclus în lista 
porturilor care vor fi modernizate, pentru asigurarea posibilităților de acostare pentru 
navele fluviale de pasageri. 

Echiparea tehnică cu căi de comunicaţie fluviale 

Aşa cum s-a mai amintit în cadrul lucrării, Baziașul a fost unul din porturile 
importante la Dunăre din această zonă. Dezorganizarea și dispariția companiilor 
românești de transport pe Dunăre după 1990 a determinat un recul masiv al 
activităților portuare în acest sector. 

În acest context, se impun eforturi susţinute atât pe plan local cât şi judeţean de a 
transpune în practică prevederile legii 363/2006, anexa 5 și 7. și transformarea 
portului Baziaș într-un important port zonal de agrement. 

Alimentarea cu apă 

Principala sursă de alimentare cu apă o constituie forajele de adâncime, izvoarele 
de la limitele teraselor şi cursurile de apă din zonă. Actualmente, pe teritoriul 
comunei exista o reţea locală de alimentare cu apă, construită înainte de 1989, care 
deserveşte o parte din localităţile comunei (Socol, Zlatiţa, Baziaş), aflată într-o stare 
avansată de degradare. 

Necesarul de apă este asigurat în proportie de 30% din surse proprii: fântâni, 
captări de izvoare, etc, apa nefiind certificată sanitar. Situația este înrautăţită de 
existenţa poluării cu nitriţi, certificată prin buletinele de analiză emise de DSP Caraș- 
Severin. De asemenea, nu există rezervoare necesare asigurării rezervelor de apă 
pentru utilizarea în caz de incendiu sau alte capacităţi la nivelul fiecărei comune. 

Pe localităţi situaţia este următoarea: 

Socol: necesarul de apă este asigurat din surse locale de adâncime prin 
intermediul unui puţ forat de 40 m, de unde este pompată spre staţia de depozitare şi 
clorinare cu o capacitate de 100.000 litri. Reţeaua de distribuţie, în lungime de cca. 
4,5 km , din ţevi metalice cu Ø 90 mm, este organizată la nivelul fiecărei străzi de 
unde a fost preluată de o parte a localnicilor şi introdusă în interiorul locuinţei. 
Totodată, pe străzi sunt prevăzute cişmele, pentru aprovizionarea publică cu apă. 
Rețeaua de alimentare existentă este parțial funcțională datorită degradării și a lipsei 
investițiilor pentru reabilitare. 

Baziaş. Localitatea are asigurat necesarul de apă dintr-un izvor, aflat în amonte, 
pe pantele sudice ale Munţilor Locvei, prin intermediul unui bazin de 
colectare/depozitare de unde este distribuit prin cădere către instituţiile din localitate 
şi o parte din gospodăriile existente. 
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Zlatiţa este alimentată printr-un sistem local de alimentare cu apă asemănător 
celei de la Socol. 

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere 

Comuna Socol nu dispune de infrastuctura adecvată necesară gospodaririi apelor 
uzate. Multe dintre locuințe au latrina în dos de curte, prost intreținute şi 
necorespunzătoare din punct de vedere al normelor de igienă prevăzute în 
normativele în vigoare. La Socol există un bazin vidanjabil în zona centrală, la care 
sunt legate principalele instituţi: primăria, şcoala, grădiniţăa etc, printr-o reţea locală 
de canalizare realizată din tuburi PVC cu Ø 110 mm şi cămine vizitabile cu capace 
din fontă. Un procent mai mic din gospodăriile individuale, precum şi toate unitățile 
economice dispun de sistem propriu de colectare a apelor uzate pe care le 
stochează temporar în fose vidanjabile sau le deversează în şanţurile uliţelor sau 
direct în cursurile de apă: fluviul Dunarea (Baziaş), râul Nera şi afluenții acestora, cu 
consecințe negative atât asupra calității apelor, cât şi asupra faunei şi florei acvatice, 
asupra solului şi aerului din apropiere. 

Situaţia este agravată prin deversarea de ape neepurate în Nera, de unde ajung 
în aria protejată Balta Nera, plasată în aval de Socol. 

Gospodărie comunală. Rampa de gunoi 

Colectarea gunoiul menajer se face de către o unitate specializată, pe baza 
contractului de prestări servicii, fiind transportat şi depozitat la groapa de gunoi 
zonală de la Moldova Nouă. 

O problemă importantă pentru comunitate şi administraţia locală, inclusiv pentru 
organele PNPF, sunt resturile menajere aruncate la întâmplare de către localnici sau 
turişti, dar mai ales cele transportate de Dunăre. La debite mari, tone de deşeuri sunt 
adunate de apele umflate ale fluviului din toată Europa şi aruncate din cauza 
vânturilor şi a curenţilor pe mal, la Baziaş şi în Delta Nerei, pe teritoriul localităţii şi a 
Rezervaţiei Balta Nerei. Această problemă a devenit foarte serioasă pentru toţi edilii 
din zona Clisurii Dunării, datorită costurilor ridicate pe care adunarea acestora le 
implică, lipsa posibilităţi valorificării tonelor de PET-uri, aduse de apele fluviului şi 
lipsa forţei de muncă necesare pentru ecologizare. 

Totdată, pentru limitarea pouării se impune dotarea cu coşuri pentru gunoi a 
zonelor centrale şi pietonale, a parcărilor şi a zonelor de belvedere, precum şi 
contractarea serviciului de salubrizare pentru gunoiul menajer de către toate 
gospodăriile, instituţiile şi agenţii economici locali şi dotarea acestora cu recipiente 
pentru colectarea selectivă a gunoiului. 
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Alimentarea cu gaze naturale 

Nu există reţea de alimentare cu gaz în zonă. Pentru consumul în cadrul 
gospodăriei se folosesc butelii cu gaze lichefiate. 

Asigurarea încălzirii gospodăriilor se asigură în mod tradiţional, prin utilizarea 
combustibililor solizi, în principal lemnul. Sporadic se mai folosesc tuleii, cocenii de 
porumb şi trestia. 

La nivelul principalelor instituţii, încălzirea este realizată prin intermediul 
centralelor termice pe combustibil solid. 

Alimentarea cu energie electrică 

Comuna Socol şi satele aparţinătoare sunt alimentate cu energie electrică de la 
reţeaua de 20 KV, care leagă comuna cu oraşul Moldova Nouă. Liniile electrice de 
20 KV montate pe stâlpi de beton, asigură energia electrică pentru toţi consumatorii 
din localităţile comunei prin intermediul unui număr de 5 P.T.A., câte unul situat în 
fiecare localitate componentă. 

Liniile de joasă tensiune sunt realizate de asemenea pe stâlpi de beton şi se 
găsesc într-o stare bună de funcţionare. De asemenea, iluminatul public este realizat 
cu corpuri de iluminat pentru lămpi cu vapori de mercur, asigurând un iluminat 
corespunzător în fiecare localitate. 

Pentru dezvoltarea turistică şi realizarea unor case de vacanţă, există un surplus 
de energie care să permită extinderea acestor reţele în zonele propuse pentru o 
dezvoltare ulterioară. 

Reţele de telecomunicaţii 

Comuna Socol beneficiază de telefonie fixă, asigurată de RomTelecom prin 
intermediul unei centrale Alcatel cu cca. 300 de abonaţi, racordată la reţeaua de 
cablu optic subteran care leagă Oraviţa cu Moldova Nouă. 

De asemenea la nivelul localităţii există servicii de cablu TV şi internet, asigurate 
de către o firmă din Moldova Nouă. 

Depozite de deşeuri menajere şi industriale 

Problema colectării deșeurilor menajere a fost rezolvată prin contractarea de 
către administrația locală a acestui serviciu unei firme specializate din orașul 
Moldova Nouă. 

Sunt necesare eforturi și măsuri pentru igienizarea spațiilor din extravilan și 
intravilan, situate în preajma localităților componente. De asemenea se impun eforturi 
susținute din partea administrației PNPF și a Consiliului Local Socol pentru 
igienizarea rezervațiilor aflate pe teritoriul administrativ. 
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Situația propusă: 

Se apreciază că şi pentru viitor localitatea îşi va păstra caracteristicile 
economice tradiţionale în mare parte, doar că vor apărea şi alte activităţi economice, 
îndeosebi serviciile şi turismul. O astfel de evoluţie va favoriza reducerea emigrării 
tineretului şi stabilizarea populaţiei. 

Suprafețele intravilane propuse s-au realizat prin includerea în intravilanul 
existent a suprafețelor din teritoriului extravilan, necesare dezvoltării în continuarea a 
funcțiunilor localității. 

Bilanțul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanțul 
teritorial existent, prin cuprinderea unor suprafețe noi necesare dezvoltării localității 
pe o perioadă determinată. 

Prin noua propunere de PUG zonele funcționale existente vor suferi modificări în 
structură și mărime preluând amplasamente pentru obiective noi. Suprafața solicitată 
pentru introducere în intravilan se scoate etapizat din circuitul agricol prin efectul 
autorizației de construire. 

Relaţia cu mediul înconjurător: 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007, privind declararea 
ariilor de protecţie avifaunistică, conform Directivei europene privind habitatele 
(92/43/EEC), din 1992, 6 % din faleza Dunării şi zona umedă Balta Nera – Dunăre, 
ca parte componentă Cursului Dunării – Baziaş – Porţile de Fier (ROSPA0026) şi 13 
% din suprafaţa comunei este inclusă în aria naturală Munţii Almăjului - Locvei 
(ROSPA0080), find incluse în reţeaua ecologică europeană „Natura 2000”,  din 
România, conform anexei I, poziţia 26 şi 80.  Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 
1964/13.12.2007 s-a instituit Aria Naturală protejată de interes comunitar “Porţile de 
Fier”, ROSCI0206, care acoperă 19 % din teritoriul comunei Socol. 

Priorităţile de intervenţie prevăzute prin actualizarea PUG: 

Priorităţi în intervenţie 
 

- Realizarea reţelei de alimentare cu apă Alimentare cu apă potabilă în 
localitățile Zlatiţa, Pârneaura, Campia; 

- Realizarea reţelei de canalizare şi captare a apelor menajere şi pluviale; 
- Amenajarea spaţiilor pentru parcare; 
- Reabilitarea fondului construit valoros existent şi conversia lui în dotări sociale, 

turistice, de cultură, locuinţe de serviciu; 
- Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice prin dotarea septică 

corespunzătoare, prin extinderea reţelei de canalizare şi funcţionarea 
corespunzătoare a staţiei de epurare; 

- protejarea surselor de apă potabilă; 
- protejarea malurilor prin interzicerea depozitării deşeurilor, regularizarea 

cursurilor văilor ce traversează localităţile etc. 
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Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe (construite, 
terenuri agricole, silvice, permanent sub ape etc.) 
 

- prezenţa unor suprafeţe întinse de teren afectate de procesele erozionale de 
suprafaţă; 

- extinderea proceselor de eroziune de adâncime, prin formarea ogaşelor, 
prezente în zonele de formare a văilor; 

- existenţa unor suprafeţe importante ameninţate sau afectate de alunecări de 
teren; 

- existenţa unor suprafeţe importante de teren cu exces de apă freatică şi apă 
stagnantă; 

- existenţa a cca. 76 ha teren afectat periodic de inundaţii. 
 

Lipsa canalizării la nivelul localităţilor comunei are un impact negativ major asupra 
mediului, prin deversarea de ape neepurate în Nera, afectând aria protejată Balta 
Nera, plasată în aval de Socol, arie de tip deltă, ce constituie habitatul natural a 
numeroase specii rare de păsări şi peşti. Din aceste considerente se impune ca o 
necesitate pentru viitorul apropiat, realizarea canalizării în localităţi. 
 
Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major pentru 
populaţie 
 

La nivelul comunei nu există surse de poluare majoră. Pericol de poluare îl 
reprezintă: 

-  existenţa unei gropi menajere improvizate, 
- deversarea în Dunăre şi Nera a apelor menajere de la unele construcţii situate 

pe malul acesteia, 
- aruncarea întâmplătoare a resturilor menajere şi materialelor din construcţii, 

pe teritoriul administrativ al comunei. 
- Utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și afectarea pânzei freatice. 

 
Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie 
 

La nivelul teritoriului administrativ al comunei Socol, calitatea mediului este 
afectată de factori naturali şi antropici de impact, cum sunt procesele de eroziune a 
solurilor, efectele negative ale apei (sub forma de inundaţii sau băltiri), factorul 
geologic prin riscurile alunecărilor de teren, dar şi activitatea umană manifestată prin 
lucrări agricole neadecvate, defrişări de pădure, paşunatul intensiv etc. 
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Poluarea aerului 
 

Calitatea aerului este bună, nefiind influenţată de existenţa unor surse de 
poluare. În perioada de primăvară şi toamnă, sub acţiunea „coşavei” şi a circulaţiei 
atmosferice vestice se manifestă fenomenul de eroziune a solului proaspăt arat, 
cantităţi importante de praf fiind antrenate în aer, putând ajunge şi în aşezările 
umane. 

 
Poluarea apelor 
 
Principalele surse majore de poluare a apelor sunt: 

- Fenomenul de poluare al Dunării, reflectat în cantitatea mare de deşeuri 
transportat sub forma de materie organică şi deşeuri propriu-zise, 

- Altă sursă o constituie deşeurile aruncate deseori în albiile râurilor din zonă. 
La debite mai mari, aceste văi transportă şi depun aceste resturi menajere la 
gura de vărsare în Dunăre, deci în rezervaţia naturală Delta Nerei. 

- Lipsa stațiilor de epurare lîn multe localităţi aflate pe malurile râului Nera și 
deversarea directă a deșeurilor menajere în râu. 

 
Degradarea peisajului 
 

- Degradarea peisajului a intervenit în urma unor intervenţii antropice, majore, 
cum sunt activităţile carierele şi derocările iniţiate pentru modernizarea DN 57 
A. 

- Poluare vizuală produc şi tendințele manifestate în realizarea noilor construcţii 
turistice din localitatățile comunei, care sunt în contrast cu fondul construit 
vechi şi trama stradală bine conturată. 
 

Dezechilibre în dezvoltarea economică. 
 

- Zonă agricolă, afltă în declin economic datorită potențialului limitat al solurilor 
și scăderilor masive ale numărului de locuitori în ultimii 40 de ani.; 

- Investiţii reduse de capital autohton şi străin în economia locală; 
- Reducerea resurselor de muncă prin migraţia tineretului spre oraşele mari din 

regiune sau spre Occident în căutarea unui loc de muncă; 
- Insuficienţa locurilor de muncă; 
- Dotări edilitare deficitare: infrastructură de drumuri precară, lipsa canalizării şi 

alimentării cu apă; 
- Spirit antreprenorial scăzut, lipsa investiţiilor în dotări turistice: pensiuni, 

servicii turistice; 
- Dispariţia sau restrângerea drastică a activităţilor cu caracter agricol şi silvic; 
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- Slaba utilizare a terenurilor agricole datorită slabei dotări cu maşini şi utilaje 
agricole, îmbătrânirii populaţiei, posibilităţilor limitate de valorificare a 
produselor agricole şi animaliere 

- Desfăşurarea unei agriculturi de subzistenţă, utilizarea unor mijloace 
insuficiente, necesare în exploatarea agricolă; 

- Lipsa mijloacelor mecanizate în agricultură şi zootehnie; 
- Restrângerea activităţilor de prelucrare superioară a masei lemnoase; 
- Ponderea slabă a activităţilor de industrie alimentară; 
- Diminuarea drastică a industriei portuare în zonă prin închiderea portului 

Baziaș; 
- Distanța mare faţă de principalele centre urbane din vest şi sud-vestul 

României (Timişoara) şi faţă de mun. Reşiţa, unde funcţionează toate 
instituţiile de reglementare; 

- Lipsa posibilităţilor de valorificare a produselor agricole şi piscicole locale 
- Lipsa unei pieţe agroalimentare amenajate şi a unei pieţe de gros, care să 

valorifice producția locală și să stimuleze schimburile transfrontaliere în zonă; 
- Starea slabă a infrastructurii de transport terestru şi lipsa infrstructurii fluviale; 
- Absenta unor căi de acces şi a utilităţilor publice în zonele cu potenţial turistic 

şi agricol. 
 

Condiţii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrări 
hidrotehnice, hidroameliorative şi antierozionale 
 

- Extinderea perdelelor de protecţie împotriva vânturilor din sezonul rece; 
- Degradarea malurilor Dunării şi a văilor ce străbat localităţile din zonă în urma 

procesului de abraziune şi eroziune; 
- Starea actuală a falezei Dunării. 

 
Necesitatea protejării unor zone cu potenţial natural valoros, situri sau 
rezervaţii de arhitectură şi arheologie 
 

Datorită faptului că teritoriul comunei Socol este parte dintr-un areal geografic 
puternic antropizat încă din preistorie, urmele prezenţei umane sunt regăsite în 
mulţimea urmelor arheologice semnalate sau cercetate din zonă. În acest context 
subliniem necesitatea protejării siturilor de importanţă majoră, (categoria A și B) de 
pe teritoriul administrativ. 

Cum o parte din suprafaţa comunei face parte din Parcul Natural Porţile de 
Fier, aceasta se bucură de un statut special, conform normelor legale. În cadrul 
suprafeţelor incluse în PNPF, cele mai valoroase zone protejate de pe teritoriul 
comunei sunt „Zona umedă Balta Nera – Dunăre” şi „Rezervaţia mixtă Baziaş”. 
Satul Socol este cea mai dezvoltată şi populată aşezare din cadrul comunei. 
Structura sa urbană este cea mai extinsă şi complexă, consecinţă a calităţii sale de 
reşedinţă de comună şi a componentei multietnice. Fondul construit este marcat de 
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aceste influenţe multiple, constând într-un colaj de tipologii de locuire care respectă 
totuşi aceleași reguli de front ca în satele aparţinătoare: continuitate, omogenitate şi 
caracter compact, (rezultat al parcelarului şi al modului de construire local specific 
zonei Banatului), precum şi ornamentaţie şi cromatică tradiţională bogată, care se 
impune menţinut şi amplificat, ca reper identitar important din punct de vedere 
cultural şi turistic. 
Baziaşul este singura localitate din cadrul comunei cuprinsă în interiorul PNPF. 
Localitatea se bucură şi de prezenţa unor importante situri istorice (Complexul 
mănăstiresc Sf. Sava), de mărturiile unor perioade de glorie din istoria localităţii, cum 
sunt: terasamentul primei linii ferate din România, cu lucrările de artă aferente şi 
turnul de apă. Pentru istoria localităţii deosebit de semnificative sunt ruinele fostului 
hotel, alături de infrastructura vechiului port. Toate aceste obiective necesită să fie 
păstrate, conservate şi reabilitate pentru a putea fi utilizate în scopuri turistice. 
Dezvoltarea localităţii necesită noi zone de intravilan şi prevede zone de turism şi 
agrement cât mai diversificate care se concentrează în jurul vechii aşezări şi se 
orientează către Dunăre. Modul de ocupare va fi caracterizat prin interzicerea 
construirii pe faleză, deoarece aceasta trebuie să fie accesibilă tuturor, iar peisajul 
dunărean trebuie conservat şi pus în valoare. Deci noile imobile vor fi dispuse pe 
latura opusă a drumului naţional. 
Morfologia satului Câmpia este determinată de existența cursului de apă a pârâului 
Oglioara. Necesitatea păstrării albiei minore și majore a văii ca zonă verde, pentru 
protecția împotriva inundațiilor, dar mai ales a alunecărilor de teren. De asemenea 
organizarea internă, cu o structură stradală rectangulară, specifică satelor bănăţene 
sistematizate încă din perioada habsburgică, constituie un element care trebuie 
păstrat şi preluat în noile dezvoltări. 
Pentru satele Zlatiţa şi Pârneaura principalele zone şi situri istorice care necesită 
protecţie sunt complexele monastice de la Zlatiţa şi Cusici, cu zonele de protecţie ale 
acestora. 
 
Nivelul de poluare sau degradare constatat în unele zone 
 
▪ la nivelul unităţii administrative nu sunt poluanţi industriali, cu un impact major 
asupra mediului. 
▪ Principalele surse de poluare care se manifestă la nivelul comunei sunt cele 
datorate aruncării deşeurilor menajere la întâmplare, pe malul cursurilor de apă, sau 
a drumurilor. 
▪ lipsa unor perdele de protecție în vestul și sud-vestul satelor Socol, Câmpia și 
Pârneaura provoacă riscul de a ajunge praf transportat de vânt de pe terenurile 
agricole în sate; 
▪ Într-o situaţie specială se găseşte rezervaţia Balta Nera – Dunăre, în care se 
manifestă tendinţe de acumulare a unor resturi menajere şi deşeuri, transportate de 
către fluviu la debite mari. 
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 Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice 
 

Instituţiile publice sau unele departamente din cadrul acestora îşi vor dovedi 
necesitatea odată cu dezvoltarea economică a localităţilor. 

Este necesară înfiinţarea unui departament de urbanism în cadrul primăriei 
ocupat de personal competent, a unui centru de informare şi consiliere a cetăţenilor 
pe probleme de dezvoltare comunitară şi de iniţiativă privată şi a unui centru de 
informare şi promovare turistică. Se impune ridicarea calităţii serviciilor medicale, atât 
la nivelul localităţii - reşedinţă de comună cât şi pentru localităţile componente prin 
asigurarea cu personalul medical necesar. 
 
Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun 
 

- Traversarea unui număr de trei localități (Câmpia, Pârneaura, Zlatița) de către 
DJ 571, suprapus pe o tramă stradală neadecvată, curbe și unghiuri la 900; 

- Starea tehnică precară a drumurilor comunale; 
- Inexistenţa unui transport în comun organizat, care să lege comuna de 

centrele urbane apropiate (Moldova Nouă, Oraviţa). 
- Lipsa amenajărilor şi dotărilor în/pentru pentru staţiile de autobuze. 

 
Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu 
necesităţile populaţiei 
 

Referitor la gradul de echipare edilitară a localităţilor componente în 
consonanţă cu necesităţile populaţiei au fost stabilite o serie de obiective, a căror 
implementare este în curs de realizare sau necesită o implementare ulterioară. 
Aceste obiective sunt: 
- Reablititarea şi modernizarea reţelei de străzi şi drumuri județene/comunale obiectiv 
realizat deja în bună parte sau în curs de realizare; 
- Realizarea unui sistem modern de alimentare cu apă potabilă pentru întreaga 
comună – obiectiv aflat în curs de realizare pentru satele Zlatița; Pârneaura și 
Câmpia; 
- Realizarea unui sistem de canalizare menajeră și stație de epurare menajeră pentru 
Socol, obiectiv în curs de realizare la nivelul localităţii; 
- Necesitatea existenței staţiilor de epurare la nivelul tuturor localităţilor comunei 
- Extinderea reţelei de energie electrică în concordanţă cu viitoarele extinderi 
propuse. 
 
Alimentarea cu căldura 
 

Nu există un sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Încălzirea se 
execută individual, în cadrul fiecărei gospodării, folosind în special combustibili solizi 
(lemn, cărbune). Ţinând seama de tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi de 
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existenţa unor familii de bătrâni singuri, cu o vârstă înaintată, pentru care procurarea 
şi transportul lemnului pentru casă este o problemă, se impune analiza posibilităţii 
organizării pentru întreaga comună a unor depozite de combustibil solid, patronat de 
primărie, care să vină în ajutorul acestora. 
 
Gospodărie comunală 
 

- Stabilirea cu administraţia PNPF a locurilor de amplasare a coşurilor pentru 
colectarea gunoiului menajer în zona falezei Dunării, în apropierea 
rezervaţiilor, precum şi a modului de colectare a acestora. 

- Necesitatea dotării cu pubele şi containere specializate a cetăţenilor şi 
institiţiilor pentru colectarea selectivă a gunouilui menajer. 

 
Domeniul infrastructurii de transport şi telecomunicaţii 
 

- Reabilitarea şi modernizarea străzilor de la nivelul comunei; 
- Modernizarea drumului de legătură între localitatea Zlatiţa şi Belobreşca 

(Comuna Pojejena); 
- Realizarea unui sistem de transport în comun regulat în interiorul localităţii şi 

de legătură cu oraşele Moldova Nouă şi Orşoviţa; 
 
În domeniul utilităţilor publice 
 

- Realizarea şi darea în funcţiune a investiţiei „Alimentarea cu apă potabilă în 
localităţile Zlatiţa, Pârneaura, Câmpia”; 

- Realizarea şi darea în funcţionare a investiţiei „Canalizare ape uzate 
menajere şi staţie de epurare”, pentru localităţile Zlatiţa, Pârneaura, 
Câmpia; 

- Renovarea şi modernizarea clădirii utilizate ca sediu pentru primărie; 
- Extinderea reţelelor de iluminat public, apă şi canalizare în zonele cu potenţial 

turistic şi în cele destinate activităţilor economice; 
- Instalarea de centrale termice pe combustibil solid (lemn peleţi, bricheţi, 

rumeguş etc.), în principalele instituţii şi cartiere compacte; 
 

În domeniul educaţiei şi culturii 
 

- Reabilitarea/modernizarea şi dotarea şcolilor I – VIII din cadrul comunei; 
- Amenajarea incintelor cu spaţii de joacă şi dotarea grădiniţelor din Socol, 

Câmpia şi Zlatiţa; 
- Reabilitarea şi dotarea căminelor culturale din satele comunei; 
- Amenajarea stadionului de la Socol şi a altor spaţii cu caracter sportiv 
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În domeniul turismului 
 

- Colaborarea strânsă cu administraţia PNPF în amenajarea unor trasee 
turistice şi căi de acces la obiectivele turistice şi rezervaţiile naturale din zonă; 

- Amenajarea unei faleze la Dunăre cu ponton şi debarcader pentru activităţi de 
agrement; 

- Sprijinirea construirii unor obiective turistice şi acordarea de facilităţi pentru 
investitorii din zonă; 
 

În domeniul afacerilor 
 

- Amenajarea şi modernizarea Pieţei locale de desfacere a produselor agro-
alimentare, obiecte de artizanat etc., şi a târgului de animale; 

- Acordarea de sprijin logistic pentru localnicii care doresc să-şi înfiinţeze micro-
ferme de creştere a animalelor, ferme pomicole sau piscicole; 

- Sprijinirea înfiinţării unui centru zonal transfrontalier de consultanţă şi a unui 
Parc de afaceri, pentru potenţiali oameni de afaceri; 

 
În domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale 
 

- Transformarea dispensarului comunal într-un centru local de sănătate, cu 
dotare adecvată, inclusiv pentru naşteri şi mici interventii chirurgicale; 

- Amenajarea şi dotarea punctelor sanitare din Câmpia, Zlatiţa şi Baziaş. 
- Acreditarea serviciului social al primariei; 
- Sprijinirea înființării unui ONG pe raza comunei, cu obiect de activitate, 

asistenţă socială şi servicii de sănătate, care să faciliteze accesarea unor 
fonduri nerambursabile, destinate acestor domenii şi să participe la 
implementarea unor proiecte; 

- Crearea unui centru de supraveghere şi educaţie pentru copii ai caror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinatate. 
 

În domeniul protecţiei mediului 
 

- Introducerea sistemului de colectare selectivă al deşeurilor menajere; 
- Colectarea şi depozitarea resturilor menajere la centrul zonal pentru 

colectarea resturilor menajere de la Pojejena - Moldova Nouă, 
- Stabilirea programului de colectare și respectarea acestuia la nivelul comunei, 
- Identificarea programelor de protecție a mediului în vederea întocmirii unor 

proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi la 
îmbunătăţirea calităţii lui. 
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Opţiuni ale proiectantului 
 

În opinia proiectantului, dezvoltarea economică a zonei trebuie să fie axată în 
primul rând pe dezvoltarea turismului, ca activitate economică de bază, desfăşurată 
sub diferite forme. 

O altă resursă economică care poate avea un impact pozitiv major asupra 
dezvoltării comunei îl constituie utilizarea „energiei verzi”, în principal valorificarea 
potenţialului eolian pe care îl are acest areal. 

În acest context, credem că eforturile comunităţii locale şi ajutorul factorilor de 
conducere de la nivel superior, judeţean sau central, trebuie îndreptate în primul rând 
spre realizarea unor obiective aparţinând următoarelor domenii: 

- Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină 
dezvoltarea turistică a zonei; 

- Modernizarea instituţiilor administrative, sociale şi culturale din zonă; 
- Revitalizarea portului Baziaş şi realizarea unui debarcader specializat pentru 

turismul nautic şi alte activităţi portuare; 
- Realizarea în zona Baziaş a unor ateliere de reparaţii pentru ambarcaţiuni 

turistice şi de agrement, precum şi a unor spaţii de ancorare a acestora; 
- Amenajarea falezei Dunării cu alei de promenadă, pistă de biciclete şi spaţii 

comerciale adecvate; 
- Amenajarea sau întreţinerea unor importante suprafeţe de spaţii verzi, în 

concordanţă cu Regulamentul de funcţionare al PNPF; 
- Realizarea unui sat de vacanţă pe terasa superioară a Dunării în amonte de 

Baziaş; 
- Realizarea unor puncte de odihnă şi belvedere pe malul Dunării, în zone cu 

cea mai mare deschidere şi vizibilitate; 
- Refacerea căii ferate Baziaş-Oraviţa, pentru satisfacerea necesităţilor de 

transport persoane şi marfă pentru acest areal. Restaurarea obiectivului 
menţionat, pentru valoarea sa istorică şi utilizarea sa în scopuri turistice. 

- În cadrul măsurilor de colaborare transfrontalieră se impune refacerea acestui 
obiectiv (calea ferată cu ecartament îngust Oraviţa – Iam - Biserica Albă – 
Baziaş), în scopul utilizării turistice, pentru racordarea zonei turistice Oraviţa – 
Biserica Albă cu malul Dunării. 

- Sprijinirea iniţiativelor în valorificarea potenţialului eolian al zonei. 
 

Priorităţi în intervenţie 
Echipare edilitară şi de protecţie a mediului: 

- Realizarea sistemului de alimentare cu apă la nivel localităţilor Câmpia, 
Pârneaura şi Zlatiţa; 

- Realizarea sistemului de canalizare la nivel localităţilor Câmpia, Pârneaura şi 
Zlatiţa; 

- Realizarea staţiei de epurare pentru localităţile menţionate în aval de Câmpia; 
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- Reabilitarea unor clădiri administrative şi sociale de la nivelul comunei 
(primărie, şcoală); 

- Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în localităţile Socol şi Baziaş; 
- Realizarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare pentru localităţile 

Socol şi Baziaș; 
- Măsuri de conservare a patrimoniului natural – BALTA NERA 

Organizarea căilor de comunicaţie: 
- refacerea, amenajarea şi modernizarea portului turistic şi de transport Baziaş; 
- reabilitarea şi modernizarea împreună cu administraţia comunei vecine 

Pojejena a drumului comunal Zlatiţa – Belobreşca; 
- în cadrul unui proiect zonal, transfrontalier se propune de asemenea 

reconstrucţia cu scop turistic a căii ferate Oraviţa – Baziaş, prima linie ferată 
construită pe teritoriul României; 

- realizarea drumului expres Socol-Baziaş-Moldova Nouă-Drobeta Turnu 
Severin 

Dezvoltarea turismului: 
Teritoriul cu cel mai mare potenţial de dezvoltare turistică este reprezentat de 

malurile Dunării, în principal a portului fluvial Baziaş şi a zonei adiacente. Dar 
dezvoltarea turismului în aceste zone trebuie să se facă în concordanţă cu 
prevederile Planului de Management al PNPF, comuna fiind inclusă în arealul acestui 
important sit natural, protejat. 
În acest scop se propune: 

- Până la refacerea vechii linii ferate, adiacent fostului terasament să fie 
amenajat un pietonal cu piste de biciclete 

- Valorificarea turistică prin refacere şi restaurare a unor clădiri vechi din zona 
vechiului port Baziaş (hotel+cazinou, gară, turnul de apă etc.) 

- Realizarea, după un studiu de impact preliminar a unui sat de vacanţă între 
Baziaş şi Socol, care să valorifice panorama oferită de cursul fluviului şi de 
Rezervaţia mixtă Balta Nera - Dunăre. 

- Valorificarea superioară din punct de vedere turistic şi ştiinţific, împreună cu 
administraţia PNPF a Rezervaţiilor naturale Balta Nera şi Baziaş; 

- Amenajarea unui traseu turistic şi a unui punct de belvedere pe platoul situat 
la nord de Baziaş, la limita Munţilor Locvei. 

Potenţialul turistic al comunei este completat cu prezenţa unor importante obiective 
istorice şi de cult, cu un rol şi impact major în tradiţiile creştine ale locuitorilor din 
zonă. În acest sens se impune: 

- promovarea valorilor de patrimoniu religios reprezentat de mănăstirile Baziaş, 
Zlatiţa şi Cusici. 

- încurajarea şi sprijinirea turismului ecumenic şi a celui cultural 
- sprijinirea restaurării mănăstirilor Zlatiţa şi Cusici. 
Sursele de finanţare pentru realizarea acestor obiective va trebui să vină atât din 

fonduri guvernamentale şi europene, cât şi din partea investitorilor privaţi. 
Un impact major, cu importante consecinţe economice pentru comună l-ar avea 
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 realizarea Parcului eolian, menit să valorifice potenţialul energetic al vânturilor din 
zonă. 

OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU 
Poziţia localităţii în reţeaua judeţului 
 

Localităţile comunei Socol sunt situate în partea de sud-vest a judeţului Caraş- 
Severin, în cadrul bazinului inferior al râului Nera, din vestul Munţilor Locvei, fiind 
totodată şi localitate de frontieră cu Serbia cu care are atât frontieră naturală (pe 
Dunăre), cât şi terestră (valea Nerei). Exceptând localitatea Baziaş, care este situată 
în sud-vestul unităţii teritorial administrative, pe malul Dunării, celelalte localităţi sunt 
situate pe malul stâng al râului Nera. Comuna Socol este situată la cca. 25 km de 
oraşul Moldova Nouă în raza de influenţă a acestuia, şi la cca. 50 km de Oraviţa. 

 
Căi de comunicaţie și transport 
 

Căile de legătură cu celelalte localităţi componente ale judeţului sunt rutiere şi 
fluviale. Legătura rutieră se realizează prin intermediul DN 57 A care leagă localitatea 
Socol, prin Baziaş de comuna învecinată – Pojejena şi oraşul Moldova Nouă (cca 25 
km), precum şi celelalte localităţi de pe Clisură şi DJ 571 C, care leagă centrul de 
comună cu satele Câmpia, Pârneaura şi Zlatiţa, iar mai departe cu Comuna Naidăş şi 
prin DN 57 cu Oraviţa. Toate aceste drumuri ar avea nevoie de lucrări de 
reabilitare,întreţinere constantă şi mărire a gabaritului, pentru a satisface nevoile de 
dezvoltare din zonă.  
 
Deplasări pentru muncă 
 

În condiţiile actuale, pentru perioada imediată şi de perspectivă medie, 
dezvoltarea economică a comunei se va baza pe resurse locale, în primul rând pe 
agricultură. De asemenea în administraţia locală, în sectoarele piscicol, turistic şi cel 
al serviiciilor va cunoaşte o dezvoltare susţinută. Totodată se conturează o 
componentă energetică, bazată pe utilizarea şi valorificarea energiei eoliene. 

În condiţiile în care nici în zonele adiacente nu sunt prevăzute investiţii de 
amploare, care să necesite un volum ridicat de forţă de muncă, nu există tendinţe de 
dezvoltare a navetismului. Toate aceste tendinţe se bazează pe forţa de muncă 
locală. Necesarul de personal cu înaltă calificare, cu specializări distincte (în turism, 
energetică etc), în măsura în care nu poate fi asigurat la nivel local va fi atras dinspre 
alte zone. În aceste condiţii nu sunt prevăzute deplasări importante pentru forţa de 
muncă, iar pentru necesităţile locale transportul personalului angajat va fi asigurat 
prin mijloace proprii de deplasare sau prin alte măsuri prevăzute de angajator. 

În afara comunei, locuitorii sunt angrenaţi în lucrări majore care se execută în 
zonă (reabilitări ale infrastructurii de transport, lucrări edilitare, sau în cadrul 
diverselor activităţi în oraşul Moldova Nouă şi Oraviţa). În lipsa unor perspective pe 
plan local tot mai mulţi localnici, mai ales tineri, vor emigra şi în viitor, spre zonele cu 
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o dezvoltare ecomomică mai ridicată din centre urbane mai indepărtate, în special 
Timişoara şi Reşiţa sau vor pleca la muncă în ţări ale UE. 
 
Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare 
 

Consiliul Local al comunei Socol a iniţiat mai multe studii de fezabilitate şi 
proiecte tehnice pentru accesarea unor finanţări externe şi fructificarea unor 
programe comunitare, încadrate în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
proiecte aflate în diferite faze de execuţie. Cel mai important proiect de dezvoltare a 
echipării edilitare este un proiect integrat privind realizarea infrastructurii de bază în 
Comuna Socol, județul Caraş-Severin”, structurat pe următoarele componente: 

- Modernizare drumuri săteşti în localitatea Câmpia; 
- Alimentare cu apă potabilă în localităţile Zlatiţa, Pârneaura, Câmpia; 
- Canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în Comuna Socol; 
- Centru de asistenţă după program scolar tip after school; 
- Renovarea clădirii sediului Primăriei Comuna Socol; 
- Conservarea patrimoniului natural - Balta Nera 

 
Lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu. 
 
Între lucrările cele mai importante prevăzute în zonă, cu un impact major în viaţa 
colectivităţilor se numără cele cuprinse în cadrul proiectului integrat privind realizarea 
infrastructirii de baza din Comuna Socol, cu componentele de bază, menţionate mai 
sus. 
Aceste proiectele se află în diferite faze de implementare. 
Un proiect cu impact asupra zonei, care va aduce un beneficiu economic pentru 
bugetul administraţiei locale este cel legat de înfiinţarea unui Parc eolian, pe teritoriul 
comunei, investiţie ce va asigura o valorificare superioară a unor condiţii naturale cu 
un anumit specific legat de circulaţia curenţilor de aer. 

Parcul eolian preconizat cu peste 70 de turbine cu o putere instalată de 150 
MW, va acoperi în final o suprafaţă de 1.026 de hectare. Investiţia este preconizată 
de un grup de investitori privaţi din Spania şi România, prin SC Wind A3 Eolica 
Bucharest SRL. 
Alte proiecte: 

- Teren sport multifuncţional în localitatea Socol; 
-  Modernizarea reţelei stradale; 
- Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a satelor Socol şi Baziaş; 
- Realizarea Căminului destinat persoanelor vâsnice şi a celor cu nevoi 

speciale. 
- Restaurarea monumentelor istorice reprezentate de bisericile mănăstirilor de 

la Zlatiţa şi Pârneaura şi introducerea lor în circuitul turistic. 
- Realizarea unui sat de vacanţă; 
- Construirea unei mănăstiri 
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Totodată administraţia locală sprijină realizarea unor investiţii private în 
amenajarea unui punct de alimentare cu carburanţi, atât pentru autoturisme cât şi 
pentru maşini şi utilaje agricole. 
 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 
Dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare şi rentabilizarea unităţilor 
existente 
 
Având în vedere că o parte a teritoriului administrativ al comunei este cuprins în 
cadrul Parcului Natural Porțile de Fier, prin cele două rezervaţii naturale existente – 
Rezervaţia Baziaş și Rezervația mixtă Balta Nera – Dunăre, activitățile economice și 
modul de utilizare a terenurilor în zonă trebuie să aibă la bază principiul dezvoltării 
durabile, cu un impact minim asupra mediului. În acest scop se propune următoarea 
metodologie: 

- păşunat extensiv; 
- utilizarea tehnicilor tradiţionale de cultură a plantelor ; 
- utilizarea sălaşelor (creşterea unui număr mic de animale per gospodărie, 

livezi etc); 
- regenerarea păşunilor şi fâneţelor; 
- stupăritul pe văile cu păduri în a căror compoziţie un loc important îl ocupă 

plantele melifere între care prioritar este teiul; 
- metode tradiţionale de extragere a materialului lemnos; 
- utilizarea metodelor tradiţionale de pescuit al acipenseridelor; 
- creşterea resurselor piscicole prin înfiinţarea de ferme piscicole. 

 
Industrie şi comerţ 
 

Includerea comunei în Parcul Natural Porţile de Fier impune ca dezvoltare 
economică promovarea acelor activităţi cu caracter industrial, care prin natura lor pot 
avea un potenţial ridicat de dezvoltare pe termen mediu şi lung în condiţiile 
respectării valorilor mediului natural. În acest context, demararea oricăror activităţi cu 
caracter industrial trebuie evaluată din punct de vedere a impactului asupra mediului 
şi a necesităţii unor măsuri realiste de protecţie şi/sau refacere a mediului natural. 
Investiţiile în valorificarea potenţialului eolian constituie un bun început în dezvoltarea 
industrială a zonei. 

În condiţiile în care transportul pe apă rămâne cel mai ieftin, se impune 
integrarea zonei în circuitul comercial şi turistic, prin refacerea amenajărilor portuare 
de la Baziaş şi utilizarea acestora ca puncte de popas. 

 
Specificul unităţilor necesar a se crea. Investiţii 
 
a). În domeniul agricol: 
- microferme agricole pentru exploatarea şi valorificarea suprafeţelor de cultură; 
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- microferme zootehnice, pentru creşterea animalelor şi a păsărilor; 
- încurajarea apiculturii în cadrul gospodăriilor individuale; 
- promovarea unei agriculturi ecologice, de înalt randament prin încurajarea formării 
fermelor agricole şi a practicării culturilor cerealiere pe suprafeţe mari; 
- încurajarea dezvoltării pomiculturii şi a valorifăcării fructelor; 
b). În domeniul piscicol: 
- ferme piscicole, pentru creşterea diferitelor specii de peşte, scoici etc. 
- limitarea pescuitului tradiţional în Dunăre la capacitatea de regenerare a fondului. 
c). În domeniul infrastructurii edilitare: 
- extinderea reţelei de drumuri şi utilităţi; 
- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă pentru localităţile Socol şi Baziaş; 
- realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare pentru localităţile Socol şi 
Baziaş; 
d). În domeniul industial şi a serviciilor 
- promovarea unor activităţi industriale care să valorifice resursele locale, în special 
agricole, cu impact minor asupra mediului; 
- impulsionarea dezvoltării meşteşugurilor tradiţionale; 
- limitarea punctelor de extracţie a materialelor de construcţii la minimul necesar 
pentru necesităţi locale şi întreţinerea infrastructurii; 
e). În domeniul turismului 
- dezvoltarea infrstructurii turistice (portul turistic Baziaş, baze de cazare cu serviciile 
complementare, amenajări trasee turistice etc.), 
- promovarea diferitelor tipuri de turism; 
- amenajarea portului turistic Baziaş prin crearea de debarcadere şi porturi pentru 
ancorarea bărcilor şi vaselor de agrement uşoare, în vederea încurajării turismului 
nautic; 
- completarea fondului construit destinat turismului prin: pensiuni noi, extinderea celor 
vechi, case de vacanţă; locuinţe pentru lucrătorii în turism etc; 
- crearea unei reţele complexe şi extinse de servicii turistice. 
 
Dezvoltarea turismului 
 
f). În domeniul energetic: 
- asigurarea în condiţii avantajoase pentru comunitate a terenului pentru realizarea 
infrastructurii Parcului eolian, aflat în sudiu; 
- încurajarea utilizării surselor de energie neconvenţională (eoliană, solară, biogaz şi 
geotermică); 
- încurajarea extinderii sistemului de încălzire centralizat la nivelul instituţiilor şi a 
gospodăriilor populaţiei prin utilizarea centralelor termice de randament ridicat, pe 
combustibil solid. 
Alte tipuri de investiţii ar putea fi direcţionate către sporirea atractivităţii zonei prin: 
imagini şi activităţi unice inspirate din specificul zonei şi bazate pe principii ecologice: 

- locuinţe lacustre, 
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- platforme şi pontoane pe apă, 
- mici restaurante şi baruri la malul apei, 
- închirierea de bărci, 
- organizarea de excursii regulate, cu ghidaj prin rezervaţiile Balta Nera şi 

Baziaş, din Parcul Natural Porţile de Fier, 
- realizarea unor spaţii de cazare în preajama unor obiective turistice cu 

caracter ecumenic, Baziaş, Pârneaura, Zlatiţa. 
- racordarea ulterioară a zonei turistice Baziaş - Socol cu Biserica Albă şi 

Oraviţa prin refacerea primei linii ferate din zonă şi din ţară. 
 

 Modul de folosinţă a rezervelor de teren 
 

În stabilirea modului de folosinţă a rezervelor de teren trebuie să se ţină 
seama de necesităţile dezvoltării ulterioare a comunei, de asigurarea serviciilor de 
gospodărire comunală, a asigurării condiţiilor pentru dezvoltarea învăţământului, 
culturii şi activităţilor sportive. O atenţie sporită trebuie acordată asigurării 
necesităţilor sociale ale colectivităţii, a investiţiilor în locuinţe şi servicii. 
Totodată, în funcţie de posibilităţi şi necesităţi, terenurile din domeniul privat al 
comunei se pot utiliza pentru schimb sau concesionare către investitori privaţi, în 
vederea desfăşurării unor activităţi economice. 
 
Asigurarea cu utilităţi 
 

Această categorie de activităţi este condiţionată de nivelul dotărilor tehnice 
existente în zonă privind: alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie 
electrică, gestionarea deşeurilor, infrastructura de acces, comunicaţiile, termoficarea 
etc. 
Obiective: Creşterea nivelului calităţii vieţii locuitorilor comunei prin extinderea şi 
îmbunătăţirea serviciilor comunale, astfel: 

- realizarea şi extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare la nivelul tuturor 
localităţilor componente; 

- recuperarea şi epurarea apelor pluviale; 
- modernizarea şi dotarea zonelor publice şi a celor turistice cu cele necesare 

pentru păstrarea curăţeniei şi colectarea deșeurilor menajere şi reciclabile; 
- îmbunătăţirea legăturilor cu exteriorul prin îmbunătăţirea transportului în 

comun atât spre Oraviţa cât şi spre Moldova Nouă; 
- revitalizarea transportului fluvial de persoane, prin refacerea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii portuare, turistice şi a serviciilor la Baziaş; 
- reabilitarea şi modernizarea străzilor din interiorul localităţilor; 
- extinderea utilizării telefoniei mobile şi a internetului, inclusiv în cadrul 

infrastructurilor turistice ce se creează. 
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Locuri de muncă 
 
Potrivit strategiei de dezvoltare economică pe termen scurt şi mediu, principalele 
direcţii de acţiune pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii sunt: 
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării economice, serviciilor şi sprijinirea 
sectorului de producţie şi valorificare a resurselor locale; 
- acordarea de facilităţi pentru investitori, 
- promovarea potenţialului economic natural şi social existent, 
- rezervarea unor terenuri pentru dezvoltarea ulterioară a unor zone cu caracter 
turistic, edilitar, social şi agroindustrial; 
- crearea de parteneriate între Consiliul Local şi unii investitori, în principal în 
domeniul utilizării energiilor regenerabile, eoliene. 
În domeniul agricol noi locuri de muncă pot fi create prin: 

- sprijinirea înfiinţării unor micro-ferme în domeniul zootehniei, pisciculturii, 
legumiculturii şi pomiculturii; 

- sprijinirea înfiinţării unui centru de prelucrare a cărnii. 
- sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare/valorificare a laptelui. 

 
2.2. Localizarea geografică şi administrativă cu precizarea coordonatelor 

STEREO70 

2.2.1. Cadru fizico-geografic 

Actuala Comună Socol (fostă Socolovăţ) este formată din satele: Socol, 
Baziaş, Câmpia, Pârneaura şi Zlatiţa.  
 Localitatea Socol este situată în judeţul Caraş-Severin, la confluenţa râului 
Nera cu Dunărea, pe o veche şi importantă arteră de comunicaţii care pornea din 
culoarul dunărean, ocolea la vest Munţii Banatului ajungând în Câmpia Timişului. 
Lunca nord-estică şi estică a văii Nerei, la Socol, este mărginită de culmile joase şi 
teşite ale Munţilor Locvei, la limita vestică a Defileului şi Clisurii Dunărene. 

Comuna Socol este situată în sud-vestul Banatului românesc şi a judeţului 
Caraş- Severin, pe malul stâng al Dunării la intrare pe teritoriul României. Comuna 
are graniţele formate din: 

1. cursul râului Nera, spre vest şi nord;  
2. limita vestică a culmilor Munţilor Locvei, spre est; 
3. cursul Dunării şi Munţii Locvei, spre sud.  

Comuna Socol este o unitate administrativ teritorială de graniţă a cărei limită 
nord-vestică, vestică și sudică o reprezintă frontiera terestră și fluvială cu Serbia.  
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Figura nr. 1. Poziția comunei Socol pe teritoriul județului Caraș-Severin 

Regiunea are un aspect de platou ce coboară treptat de le est spre vest, cu relief 
accidentat ce coboară abrupt spre Defileul Dunării. Versantul sudic este presărat cu 
văi adânci şi înguste, cu maluri înalte, în mare majoritate abrupte şi culmi ale căror 
vârfuri de abia ating 550 m înălţime. Aceste caracteristici au determinat şi funcţia 
economică dominantă a comunei, care a fost şi a rămas exploatarea resurselor 
naturale, în principal a solurilor în cadrul activităţulor agricole. Secundar sunt 
practicate pescuitul pe Dunăre, exploatarea lemnului şi activităţi de transport fluvial.  

Fiind situat într-o zonă de frontieră externă a României, teritoriul comunei este 
inclus în zona de frontieră, cu o lăţime de 30 km, faţă de fontiera de stat (Legea 
243/2002). Totodată, teritoriul comunei este străbătut de fâşia de protecţie a frontierei 
de stat, cu o lăţime de 20 m (OUG 26/2009 art.3 al 3), zonă în care accesul este 
permis numai pe baza actelor de identitate sau aprobarea comandantului formaţiunii 
locale a poliţiei de frontieră (OUG 26/2009 art.75/f). Din aceste motive, activitatea 
economică şi turistică în zonă trebuie să ţină seama de legislaţia specifică. 

Teritoriul administrativ al comunei cuprinde un spaţiu geografic variat ca 
altitudine, ce urcă de la cotele câmpiei, restrânsă ca suprafață şi fragmentată, spre 
zonele înalte ale Munţilor Locvei. 

 
Coordonatele Stereo 70 intravilan existent Socol: 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 34 of 187 
 

213254.645,380297.330 
213283.047,380309.038 
213322.326,380323.948 
213353.940,380332.702 
213384.228,380339.383 
213418.999,380346.828 
213453.520,380353.157 
213485.971,380358.839 
213513.582,380361.941 
213531.588,380361.258 
213541.250,380360.467 
213560.198,380357.946 
213568.488,380356.757 
213583.589,380328.994 
213599.232,380300.235 
213612.345,380272.744 
213621.615,380251.723 
213631.403,380229.328 
213657.005,380170.963 
213637.299,380163.620 
213652.713,380122.267 
213668.823,380120.691 
213685.653,380119.045 
213707.703,380117.088 
213726.575,380115.848 
213739.799,380116.153 
213752.189,380116.780 
213757.900,380094.576 
213757.997,380094.201 
213758.100,380093.861 
213767.191,380086.922 
213767.304,380086.837 
213752.342,380066.903 
213788.100,380031.741 
213761.385,380006.359 
213895.890,379792.864 
213894.731,379790.866 
213885.228,379781.374 
213872.076,379769.649 
213865.164,379763.367 
213858.826,379756.996 
213873.457,379739.593 
213834.120,379704.031 
213819.823,379721.498 
213758.249,379660.708 
213690.505,379598.193 
213656.390,379567.716 
213679.427,379526.655 
213708.203,379473.971 
213734.673,379424.640 
213749.150,379395.643 
213758.809,379370.844 
213776.512,379337.394 
213792.783,379305.278 
213784.488,379300.547 
213838.638,379205.624 
213588.246,379071.151 
213529.220,379182.411 
213496.378,379248.165 
213474.030,379292.597 
213467.279,379304.514 
213454.034,379311.820 
213441.630,379306.772 
213417.457,379298.051 
213394.635,379289.932 
213380.303,379283.348 
213370.597,379275.516 
213353.662,379263.648 
213341.447,379257.458 
213314.564,379244.528 
213302.424,379239.311 
213269.955,379228.742 
213222.095,379214.304 
213177.977,379200.901 
213162.397,379196.305 

213073.639,379974.996 
213085.054,379980.981 
213096.486,379986.016 
213108.228,379990.972 
213126.953,379996.864 
213140.864,380000.987 
213144.560,380007.677 
213153.372,380023.682 
213127.894,380043.656 
213108.423,380059.597 
213121.755,380074.899 
213104.230,380089.600 
213091.433,380100.334 
213082.405,380112.090 
213068.053,380130.841 
213074.291,380163.119 
213078.986,380185.175 
213088.044,380206.082 
213100.447,380221.400 
213113.422,380235.527 
213128.392,380244.597 
213136.191,380247.065 
213150.943,380251.490 
213172.086,380260.286 
213189.410,380269.341 
213220.337,380282.800 
213254.645,380297.330 
214739.569,374905.262 
214738.488,374911.614 
214758.620,374915.041 
214752.631,374939.834 
214699.346,374931.356 
214696.022,374942.236 
214693.099,374949.304 
214687.212,374961.988 
214684.579,374967.165 
214674.561,374985.820 
214673.729,375000.656 
214673.283,375011.942 
214673.037,375023.244 
214672.832,375036.904 
214672.663,375048.209 
214671.921,375057.810 
214669.373,375077.219 
214667.486,375091.596 
214665.895,375101.311 
214661.976,375117.431 
214580.765,375099.280 
214553.409,375097.492 
214554.502,375080.585 
214557.072,375041.581 
214560.840,374990.298 
214563.760,374952.999 
214566.924,374916.122 
214569.389,374889.681 
214573.558,374846.680 
214579.295,374791.066 
214583.058,374758.493 
214585.387,374729.971 
214597.595,374731.633 
214618.886,374744.043 
214645.381,374759.577 
214651.886,374767.144 
214658.115,374774.682 
214667.739,374786.327 
214675.480,374795.695 
214688.259,374805.210 
214695.608,374806.741 
214710.700,374807.153 
214747.223,374803.647 
214776.703,374800.704 
214785.177,374807.492 
214799.569,374794.402 
214815.815,374777.958 
214822.291,374777.038 

215477.747,375812.730 
 
219135.488,379955.918 
219136.969,379972.816 
220893.052,380199.362 
220883.598,380204.062 
220870.702,380209.621 
220859.711,380212.256 
220849.917,380221.462 
220847.420,380223.809 
220777.302,380227.839 
220771.898,380227.543 
220762.531,380224.604 
220747.194,380224.870 
220731.459,380228.725 
220727.954,380229.271 
220719.265,380229.436 
220709.178,380228.306 
220694.414,380231.790 
220688.947,380236.784 
220683.365,380243.412 
220677.643,380247.699 
220673.073,380250.599 
220663.971,380254.668 
220654.742,380258.495 
220639.161,380262.526 
220630.699,380263.925 
220617.957,380264.735 
220612.887,380264.682 
220592.480,380269.805 
220583.214,380274.189 
220581.511,380263.674 
220578.952,380247.866 
220574.544,380220.785 
220566.999,380182.526 
220572.049,380142.734 
220564.390,380136.220 
220562.307,380120.805 
220547.585,380113.438 
220545.597,380107.828 
220542.953,380100.311 
220541.211,380092.798 
220540.583,380085.156 
220540.167,380074.264 
220541.074,380062.059 
220542.776,380051.216 
220545.219,380045.417 
220551.581,380032.774 
220574.933,380032.856 
220573.763,380016.896 
220573.614,379998.942 
220575.678,379990.899 
220577.934,379986.286 
220583.992,379976.375 
220592.759,379963.592 
220597.882,379958.799 
220606.129,379951.653 
220622.738,379942.301 
220643.492,379925.323 
220653.369,379916.446 
220673.701,379924.908 
220673.966,379930.447 
220673.408,379935.884 
220671.746,379947.604 
220666.898,379963.956 
220662.685,379989.659 
220660.158,380011.344 
220659.445,380023.760 
220694.314,380020.699 
220729.193,380013.815 
220755.242,380008.230 
220789.706,380003.695 
220780.247,379952.653 
220775.490,379918.077 
220768.886,379898.327 

221410.850,379755.927 
221423.038,379751.404 
221425.965,379705.956 
221427.653,379677.095 
221455.199,379677.095 
221460.617,379656.606 
221464.937,379638.038 
221469.646,379617.189 
221473.962,379598.078 
221474.785,379594.464 
221493.454,379599.322 
221496.069,379593.275 
221500.736,379580.460 
221509.123,379557.432 
221518.570,379531.503 
221567.015,379540.773 
221558.322,379553.459 
221546.785,379570.206 
221542.311,379576.633 
221534.252,379593.500 
221528.681,379607.391 
221523.988,379625.966 
221522.458,379633.444 
221522.416,379640.962 
221522.375,379648.364 
221522.341,379654.556 
221520.009,379673.374 
221518.051,379691.577 
221516.862,379704.812 
221515.472,379719.124 
221513.442,379740.047 
221513.199,379756.533 
221510.355,379776.906 
221509.231,379783.659 
221514.077,379810.310 
221539.885,379808.802 
221548.603,379845.657 
221554.226,379869.901 
221557.079,379896.604 
221577.416,379893.249 
221579.108,379907.509 
221589.354,379912.732 
221599.606,379910.066 
221634.505,379903.287 
221662.021,379897.989 
221701.188,379890.626 
221717.554,379887.549 
221769.261,379882.221 
221777.878,379947.651 
221751.210,379951.768 
221715.894,379956.049 
221695.930,379958.279 
221670.910,379960.665 
221634.058,379962.034 
221618.070,379962.693 
221603.343,379965.710 
221606.271,379974.500 
221609.056,379985.519 
221629.416,379997.606 
 
222080.328,380028.362 
221959.916,380042.972 
221947.276,379904.556 
222136.557,379887.346 
222141.149,379936.809 
222073.620,379943.461 
222080.328,380028.362 
 
222361.471,380167.060 
222339.748,380192.468 
222306.356,380153.586 
222335.302,380126.007 
222361.471,380167.060 
213113.756,379121.261 
213111.547,379127.049 

216978.988,379897.516 
216970.411,379910.409 
216964.792,379926.396 
216964.538,379935.280 
216967.648,379942.090 
216969.960,379945.343 
216974.079,379951.384 
216977.912,379981.955 
216973.958,379989.810 
216967.868,380001.908 
216964.545,380008.457 
216956.199,380019.677 
216944.411,380035.525 
216933.218,380039.213 
216920.965,380034.176 
216918.207,380024.374 
216885.920,380003.760 
216855.585,380063.588 
216838.517,380064.470 
216829.146,380067.955 
216824.529,380074.557 
216815.894,380087.613 
216802.441,380111.650 
216790.157,380132.351 
216779.293,380148.837 
216770.203,380160.782 
216753.732,380182.426 
216797.111,380214.969 
216771.699,380243.561 
216774.717,380246.169 
216779.992,380250.728 
216785.646,380255.615 
216794.109,380262.929 
216784.538,380301.106 
216782.761,380308.245 
216778.489,380316.013 
216775.551,380320.888 
216770.587,380325.706 
216767.825,380328.352 
216759.698,380332.770 
216755.234,380337.631 
216750.825,380342.433 
216742.737,380349.398 
216737.556,380353.352 
216730.818,380356.074 
216726.381,380357.540 
216716.423,380356.058 
216707.582,380353.874 
216694.864,380347.163 
216680.532,380339.601 
216669.708,380352.728 
216656.839,380367.472 
216646.348,380379.182 
216635.121,380385.461 
216627.556,380391.892 
216614.406,380403.182 
216608.857,380412.759 
216603.062,380424.329 
216597.134,380435.631 
216588.913,380430.124 
216579.289,380423.676 
216570.054,380417.489 
216559.822,380410.633 
216549.282,380405.796 
216540.870,380401.935 
216521.093,380393.971 
216505.894,380388.102 
216491.554,380381.595 
216480.107,380376.401 
216486.238,380358.835 
216490.348,380347.084 
216478.132,380329.433 
216459.696,380320.669 
216453.591,380319.472 
216446.226,380318.270 
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213120.390,379196.178 
213120.554,379211.065 
213105.067,379208.306 
213085.795,379204.872 
213064.020,379202.750 
213046.959,379201.089 
213037.038,379204.716 
213034.339,379212.657 
213029.929,379253.588 
213026.436,379287.611 
213025.987,379296.941 
213026.364,379303.879 
213033.698,379310.465 
213048.929,379313.315 
213072.294,379317.172 
213089.382,379320.044 
213100.355,379321.885 
213094.165,379339.341 
213094.277,379346.201 
213094.739,379352.038 
213095.482,379357.196 
213094.849,379375.660 
213082.042,379374.965 
213066.208,379374.710 
213054.940,379375.148 
213054.746,379365.798 
213012.196,379366.411 
212982.808,379366.685 
212963.068,379425.309 
212958.807,379440.825 
212958.614,379455.199 
213005.863,379451.626 
213037.323,379448.112 
213059.875,379445.718 
213076.704,379456.832 
213088.784,379465.596 
213099.922,379474.195 
213097.551,379493.143 
213095.999,379505.557 
213117.226,379521.859 
213128.104,379530.083 
213143.100,379539.937 
213157.338,379553.668 
213164.464,379565.820 
213166.867,379571.056 
213168.316,379576.698 
213166.707,379590.362 
213163.487,379603.495 
213161.232,379612.051 
213157.504,379625.581 
213151.031,379639.135 
213145.926,379650.100 
213144.605,379661.709 
213135.700,379678.190 
213126.903,379695.189 
213125.235,379710.554 
213124.565,379716.733 
213121.624,379724.926 
213118.530,379732.798 
213110.474,379746.006 
213103.916,379758.018 
213097.100,379780.466 
213085.612,379818.226 
213074.890,379852.091 
213070.344,379867.120 
213082.930,379874.052 
213077.202,379886.712 
213071.307,379899.744 
213062.339,379913.917 
213058.219,379920.224 
213043.715,379934.080 
213052.656,379951.927 
213065.190,379967.866 
 

214831.157,374776.894 
214837.800,374778.657 
214846.421,374787.576 
214850.347,374801.831 
214850.422,374806.966 
214849.225,374815.608 
214848.225,374822.827 
214846.095,374838.384 
214844.579,374849.676 
214841.466,374864.230 
214836.547,374887.216 
214810.151,374881.156 
214803.749,374880.868 
214796.232,374881.017 
214787.211,374881.197 
214777.254,374881.710 
214763.237,374884.216 
214743.878,374891.175 
214740.385,374900.468 
214739.569,374905.262 
 
214737.798,374357.868 
214735.720,374362.195 
214733.097,374365.944 
214723.992,374378.954 
214708.234,374400.658 
214695.466,374417.430 
214675.567,374442.879 
214671.050,374444.736 
214664.074,374447.011 
214653.981,374449.441 
214605.560,374448.448 
214617.465,374285.169 
214588.344,374278.277 
214597.168,374225.520 
214622.203,374228.139 
214626.601,374190.133 
214679.757,374196.321 
214699.612,374199.634 
214698.885,374219.884 
214711.900,374230.683 
214719.278,374261.073 
214723.969,374278.635 
214734.726,374314.949 
214739.924,374334.153 
214740.661,374351.261 
214737.798,374357.868 
 
214501.945,375604.047 
214460.534,375586.256 
214479.221,375544.373 
214498.810,375552.450 
214513.276,375573.407 
214501.945,375604.047 
 
215415.019,376037.900 
215389.465,376019.080 
215427.631,375971.326 
215453.009,375990.194 
215415.019,376037.900 
 
215393.302,375893.125 
215361.911,375909.585 
215352.886,375894.322 
215383.238,375875.227 
215385.802,375878.201 
215393.302,375893.125 
 
215477.747,375812.730 
215456.738,375843.047 
215430.595,375822.320 
215452.438,375792.195 

 

220759.810,379872.976 
220758.838,379862.546 
220757.792,379847.568 
220756.970,379829.909 
220763.079,379816.106 
220775.063,379821.134 
220791.652,379826.973 
220806.233,379829.308 
220822.026,379830.980 
220838.408,379831.511 
220859.161,379829.849 
220874.962,379825.548 
220891.463,379819.206 
220911.025,379808.295 
220924.006,379800.748 
220926.253,379793.804 
220927.969,379786.903 
220929.880,379779.791 
220931.844,379773.799 
220936.031,379761.031 
220940.529,379753.757 
220942.264,379751.270 
220947.362,379746.304 
220953.188,379742.700 
220972.564,379731.351 
220994.363,379721.106 
221012.865,379713.332 
221035.851,379704.895 
221044.474,379717.632 
221048.752,379725.601 
221050.595,379734.455 
221052.947,379745.751 
221055.100,379752.155 
221057.162,379757.853 
221060.931,379768.263 
221062.659,379773.455 
221065.669,379784.816 
221073.145,379813.045 
221082.033,379828.091 
221106.790,379834.644 
221115.012,379818.894 
221116.536,379812.219 
221118.920,379801.782 
221126.026,379770.667 
221127.693,379765.939 
221129.722,379761.048 
221133.609,379752.569 
221145.192,379750.347 
221154.416,379748.577 
221172.225,379740.385 
221183.455,379736.876 
221193.801,379733.707 
221206.802,379730.347 
221226.557,379727.052 
221237.787,379725.179 
221249.111,379725.397 
221266.869,379725.809 
221270.632,379742.153 
221273.444,379754.369 
221286.859,379754.678 
221299.529,379756.029 
221315.077,379757.868 
221322.356,379760.395 
221342.045,379768.276 
221366.602,379777.687 
221368.017,379781.192 
221378.727,379784.319 
221394.875,379788.997 
221408.760,379787.546 
221412.212,379785.234 
221419.925,379780.069 
221417.007,379769.870 
221413.645,379762.262 

 

213108.614,379134.741 
213106.614,379140.223 
213106.089,379142.280 
213105.587,379145.556 
213105.474,379148.842 
213105.621,379151.112 
213106.126,379154.217 
213107.298,379159.176 
213108.935,379164.844 
213025.639,379146.207 
213026.293,379116.788 
213027.320,379104.786 
213025.885,379083.884 
213023.228,379064.941 
213020.989,379034.857 
213128.939,379043.199 
213127.972,379049.419 
213126.933,379055.820 
213126.127,379061.108 
213124.305,379074.049 
213121.471,379091.242 
213120.030,379099.985 
213119.301,379104.408 
213116.049,379115.303 
213113.756,379121.261 
 
217383.625,379087.760 
217367.417,379111.818 
217335.979,379159.311 
217289.808,379230.370 
217256.059,379282.425 
217217.904,379341.556 
217180.006,379401.087 
217165.917,379416.900 
217154.888,379429.281 
217148.254,379439.983 
217141.506,379451.880 
217129.873,379476.686 
217121.845,379493.774 
217152.872,379511.588 
217154.811,379516.466 
217147.771,379527.760 
217164.619,379536.007 
217195.390,379551.526 
217219.312,379565.968 
217240.561,379577.041 
217262.526,379587.054 
217253.211,379611.598 
217242.782,379607.835 
217222.459,379650.940 
217193.927,379711.641 
217156.976,379788.228 
217128.900,379772.408 
217098.069,379755.034 
217076.661,379755.303 
217050.079,379743.369 
217023.733,379731.509 
217019.346,379739.734 
217019.755,379748.695 
217020.603,379762.294 
217021.969,379772.953 
217025.916,379780.298 
217030.324,379788.499 
217032.085,379793.684 
217030.081,379800.407 
217028.339,379806.249 
217030.695,379812.497 
217028.546,379818.268 
217024.173,379828.461 
217017.660,379839.848 
217009.021,379853.995 
216990.465,379880.847 
 

216437.561,380316.856 
216431.391,380314.985 
216408.265,380307.659 
216392.856,380302.778 
216389.851,380277.965 
216357.395,380273.504 
216353.055,380272.671 
216347.859,380269.287 
216369.937,380235.384 
216336.379,380216.719 
216357.643,380183.466 
216374.503,380154.871 
216391.719,380124.323 
216406.825,380100.424 
216438.779,380046.252 
216454.088,380021.150 
216467.441,380000.352 
216485.752,379974.963 
216502.206,379947.162 
216528.690,379905.046 
216543.327,379880.185 
216558.884,379855.583 
216569.103,379841.052 
216581.394,379820.621 
216593.870,379795.575 
216601.724,379779.940 
216614.665,379761.142 
216630.854,379735.741 
216645.519,379716.315 
216659.365,379698.220 
216682.109,379657.473 
216709.688,379609.090 
216738.248,379563.730 
216765.791,379518.401 
216787.369,379485.960 
216802.973,379460.947 
216815.041,379443.828 
216833.425,379420.487 
216850.100,379398.191 
216873.130,379363.297 
216891.306,379336.281 
216910.791,379309.581 
216940.296,379269.082 
216956.851,379246.751 
216971.726,379221.804 
216980.211,379206.138 
216982.126,379190.499 
216983.500,379178.435 
216984.302,379174.043 
216986.694,379167.473 
216991.515,379158.474 
217001.807,379139.823 
217011.576,379122.307 
217026.372,379091.794 
217034.968,379073.174 
217043.086,379057.191 
217051.517,379042.063 
217059.560,379021.605 
217065.522,379003.147 
217071.175,378983.581 
217083.267,378944.700 
217091.902,378924.747 
217099.346,378908.987 
217114.185,378917.074 
217126.556,378923.886 
217143.805,378933.495 
217158.326,378941.766 
217173.472,378950.967 
217207.357,378972.786 
217383.444,379087.642 
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Coordonate Stereo 70 – extindere intravilan PUG Socol: 
extinderi_intravilan 
213145.926,379650.100 
213144.605,379661.709 
213135.700,379678.190 
213126.903,379695.189 
213125.235,379710.554 
213124.565,379716.733 
213121.624,379724.926 
213118.530,379732.798 
213110.474,379746.006 
213103.916,379758.018 
213097.100,379780.466 
213085.612,379818.226 
213074.890,379852.091 
213070.344,379867.120 
213067.166,379865.557 
213009.809,379859.945 
213008.387,379846.364 
213003.340,379799.345 
212999.400,379772.254 
212994.078,379739.055 
212987.983,379679.326 
212979.202,379584.323 
212972.016,379560.755 
212974.586,379544.636 
213126.938,379529.317 
213143.100,379539.937 
213157.338,379553.668 
213164.464,379565.820 
213166.867,379571.056 
213168.316,379576.698 
213166.707,379590.362 
213163.487,379603.495 
213161.232,379612.051 
213157.504,379625.581 
213151.031,379639.135 
213145.926,379650.100 
 
213269.955,379228.742 
213222.095,379214.304 
213177.977,379200.901 
213162.397,379196.305 
213120.390,379196.178 
213120.554,379211.065 
213105.067,379208.306 
213085.795,379204.872 
213064.020,379202.750 
213046.959,379201.089 
213037.038,379204.716 
213034.339,379212.657 
213029.929,379253.588 
213026.436,379287.611 
213025.987,379296.941 
213026.364,379303.879 
213033.698,379310.465 
213048.929,379313.315 
213072.294,379317.172 
213089.382,379320.044 
213100.355,379321.885 
213094.165,379339.341 
213094.326,379349.179 
213095.482,379357.196 
213094.849,379375.660 
213082.042,379374.965 
213066.208,379374.710 
213054.940,379375.148 
213054.746,379365.798 
213012.196,379366.411 
213016.518,379316.577 
212950.356,379315.056 
212940.520,379313.926 

212957.112,379279.698 
212961.795,379270.147 
212964.066,379265.514 
212968.002,379253.584 
212973.620,379236.552 
 
212976.168,379228.830 
212981.269,379212.856 
212983.901,379199.999 
212987.045,379182.670 
213013.257,379184.104 
213033.965,379185.226 
213033.818,379176.996 
213033.048,379173.718 
213031.541,379167.302 
213027.516,379152.652 
213025.639,379146.207 
213108.935,379164.844 
213107.298,379159.176 
213106.126,379154.217 
213105.621,379151.112 
213105.474,379148.842 
213105.587,379145.556 
213106.089,379142.280 
213106.614,379140.223 
213108.614,379134.741 
213111.547,379127.049 
213113.756,379121.261 
213116.049,379115.303 
213119.301,379104.408 
213120.030,379099.985 
213121.471,379091.242 
213124.305,379074.049 
213126.127,379061.108 
213126.933,379055.820 
213127.972,379049.419 
213128.939,379043.199 
213020.989,379034.857 
213019.093,379002.032 
213122.159,378966.960 
213101.177,378899.219 
213244.911,378825.212 
213309.423,378957.549 
213321.730,378927.131 
213343.315,378935.321 
213368.654,378950.642 
213411.507,378977.835 
213435.685,378990.937 
213485.339,379017.195 
213542.319,379047.214 
213588.246,379071.151 
213529.220,379182.411 
213496.378,379248.165 
213474.030,379292.597 
213467.279,379304.514 
213454.034,379311.820 
213441.630,379306.772 
213417.457,379298.051 
213394.635,379289.932 
213380.303,379283.348 
213370.597,379275.516 
213353.662,379263.648 
213341.447,379257.458 
213314.564,379244.528 
213302.424,379239.311 
213269.955,379228.742 
 
214001.503,379568.310 
213941.521,379676.682 
213918.407,379721.601 
213902.763,379749.326 

213887.537,379779.751 
213885.969,379782.034 
213872.076,379769.649 
213865.164,379763.367 
213858.826,379756.996 
213873.457,379739.593 
213834.120,379704.031 
213819.823,379721.498 
213758.249,379660.708 
213690.505,379598.193 
213656.390,379567.716 
 
213679.427,379526.655 
213708.203,379473.971 
213734.673,379424.640 
213749.150,379395.643 
213758.809,379370.844 
213776.512,379337.394 
213792.783,379305.278 
213784.488,379300.547 
213838.638,379205.624 
214115.723,379356.887 
214115.699,379357.043 
214001.503,379568.310 
 
214669.258,374054.555 
214665.420,374079.554 
214692.178,374083.738 
214679.775,374196.324 
214626.601,374190.133 
214622.203,374228.139 
214599.802,374225.795 
214605.486,374194.386 
214616.908,374131.394 
214621.091,374110.143 
214624.431,374089.539 
214625.656,374079.018 
214621.289,374074.904 
214615.399,374069.334 
214615.921,374053.630 
214622.434,374047.391 
214642.041,374011.391 
214650.975,373994.280 
214671.324,373947.906 
214693.161,373952.866 
214669.258,374054.555 
217634.989,379768.881 
217619.340,379802.163 
217589.618,379860.580 
217552.431,379932.804 
217540.101,379959.681 
217532.494,379976.822 
217516.432,380009.063 
217494.629,380055.759 
217470.368,380108.878 
217447.403,380095.735 
217356.126,380043.897 
217265.249,379991.246 
217221.978,379964.835 
217230.720,379948.738 
217239.155,379933.207 
217254.045,379905.698 
217266.378,379882.888 
217285.352,379846.530 
217294.404,379829.012 
217306.367,379802.436 
217315.072,379782.204 
217322.775,379764.247 
217331.967,379744.997 
217342.179,379723.610 
217348.126,379711.915 

217360.074,379690.474 
217362.266,379687.978 
217366.975,379682.714 
217375.232,379673.483 
217376.628,379672.433 
217379.889,379670.100 
217389.861,379662.964 
217389.883,379662.917 
217389.883,379662.917 
217390.138,379662.375 
217400.677,379639.946 
217425.189,379588.989 
217508.955,379419.503 
217532.548,379371.508 
217562.009,379314.219 
217580.846,379279.156 
217627.503,379306.877 
214561.224,374476.791 
 
217676.164,379333.442 
217731.294,379360.486 
217815.433,379398.590 
217804.017,379425.467 
217795.641,379442.116 
217787.661,379457.566 
217758.360,379517.763 
217737.103,379559.925 
217694.706,379641.660 
217679.056,379672.989 
217671.037,379690.239 
217665.797,379704.676 
217659.108,379724.918 
217654.635,379738.829 
217651.437,379746.314 
217645.490,379750.027 
217640.884,379755.780 
217634.989,379768.881 
 
216151.360,380341.780 
216064.346,380339.855 
216067.734,380270.931 
216155.248,380275.233 
216151.360,380341.780 
 
214224.170,377217.010 
213608.153,376911.318 
213669.545,376897.957 
213740.146,376864.694 
213815.659,376864.694 
213846.455,376858.048 
213966.525,376787.989 
214397.456,376597.924 
214434.842,376697.552 
214405.102,376751.419 
214410.064,376826.912 
214224.170,377217.010 
 
213318.614,377051.058 
213283.456,377071.966 
213260.224,377096.535 
213243.265,377124.684 
213258.337,377133.765 
213236.578,377168.905 
213139.605,377101.950 
213249.685,377017.401 
213268.977,376978.601 
213286.295,376936.731 
213387.554,376904.955 
213417.847,376881.350 
213491.024,376858.139 
213539.923,376886.137 

214558.434,374511.442 
214553.403,374577.900 
214552.397,374614.594 
214556.281,374659.989 
214560.802,374696.412 
214567.097,374728.468 
214585.387,374729.971 
214597.595,374731.633 
214645.508,374759.725 
213557.324,376915.022 
213557.324,376963.112 
213509.329,376971.398 
213445.574,376993.144 
213318.614,377051.058 
 
214645.381,374759.577 
214635.066,374742.466 
214626.708,374704.318 
214622.417,374675.425 
214622.417,374641.115 
214624.875,374594.895 
214628.478,374546.087 
214630.168,374514.186 
214630.617,374503.400 
214637.813,374478.006 
214644.110,374464.973 
214653.981,374449.441 
214605.560,374448.448 
214605.560,374448.448 
214617.465,374285.169 
214588.344,374278.277 
214580.763,374278.267 
214567.714,374447.671 

Tabel nr. 1. Coordonatele Stereo70 ale perimetrului comunei Socol 
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Administrativ, Comuna Socol are în componența sa un număr de cinci 
localități: 

 Socol – reședință de comună; 

 Baziaş;  

 Câmpia; 

 Pârneaura; 

 Zlatiţa; 

Comuna Socol se învecinează cu următoarele unităţi administrative teritoriale: 

• Est: arealul comunei Pojejena şi Naidăş; 

• Sud: cu fluviul Dunărea – graniţă naturală cu Serbia, şi Comuna Pojejena; 

• Vest şi nord cu Serbia, frontieră terestră; 

 

Figura nr. 2. Teritoriul administrativ al comunei Socol, satele aparţinătoare şi 
unităţile administrativ teritoriale învecinate 
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2.2.2. Relief 

Relieful comunei Socol face parte din Munții Locvei, care la rândul lor fac parte 
din marea unitate a Munţilor Banatului. 

Munţii Locvei sunt situaţi în sud-vestul României şi fac parte din grupa Munţilor 
Banatului (Carpaţii Occidentali). Se întind pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, fiind 
mărginiţi de Dunăre (în sud şi vest), Valea Nerei (în nord – îi desparte de Munţii 
Aninei şi Dealurile Oraviţei) şi de Culoarul Liubcova – Şopotu Nou (în est – îi 
desparte de Munţii Almăjului). 

În ordinea altitudinii şi situării lor de la sud la nord, principalele forme de relief 
sunt constituite dintr-o parte a Munţilor Locvei, a Dealurilor piemontane (Piemontul de 
eroziune al Locvei), Câmpia de terase piemontane a Socolului şi Lunca Nerei. 
Altitudinea oscilează între cea maximă din Munţii Locvei (537 m), trecând prin cea 
medie de 250 m în piemontul de eroziune al Locvei şi cea mai scăzută, de 150 m, în 
lunca Nerei.  

Expoziţia generală este cea nord-vestică, culmile sunt alungite şi cad treptat 
spre terasele şi lunca Nerei, fiind foarte înguste, rareori cu porţiuni plane şi aceasta 
cu deosebire în Piemontul vestic al Locvei. Munţii sunt scunzi cu creste şi vârfuri cu 
caracter rezidual parţial înecate în grohotişuri (preponderent spre Clisură) şi depozite 
lesoide, cu puternice influenţe climatice central europene şi mediteraneene.  

 

 

Figura nr. 3. Harta hipsometrică a comunei Socol 
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2.2.3. Geologie 

Munţii Locvei sunt alcătuiţi din două sectoare distincte (de o parte şi de alta a 
aliniamentului Sasca Montană - Moldova Nouă, ce se suprapune unei linii de contact 
tectonic). Sectorul vestic, care se termină pe teritoriul comunei Socol, este alcătuit 
din şisturi cristaline ale pânzei getice şi se prezintă sub forma unei culmi cu spinarea 
netezită, ce se desprinde din calcarele Tâlvei Cerbului (660 m) de lângă Cărbunari şi 
se termină printr-un abrupt la Dunăre, nu departe de Baziaş. Această culme coboară 
spre Nera sub forma unei prispe înalte, de 200-300 m, formând un areal piemontan, 
puternic antropizat, ocupat în bună parte de terenuri agricole, livezi şi suprafeţe 
împădurite. Spre Baziaş, locul de intrare a Dunării pe teritoriul românesc, piemontul 
se termină cu un abrupt, direct în fluviu, evidenţiind cristalinul din fundament. Către 
vest culmile alungite şi înguste cad treptat spre terasele şi lunca Nerei. 

Câmpia de terase a Nerei, mai îngustă spre hotarul cu Naidăş creşte în lăţime 
de la est la vest, de la 200 m la Zlatiţa la câţiva kilometri la Socol. La confluenţa 
râului Nera cu Dunărea câmpia este în mare măsură inundabilă, suprafaţa 
exploatabilă oscilând între 60-70 ha. 

Văile secundare ce fragmentează câmpia în trei terase au, în general, un 
aspect de chei (canioane), în zona montană sunt foarte adânci, cu versanţi abrupţi, 
uneori până la joncţiunea lor cu Lunca Nerei, cu microlunci foarte înguste. Excepţie 
face Valea Izbina, la sud de Socol, care are un curs mai domol şi a creat o luncă 
largă de 300-1000 m. 

În zonă se manifestă intens procesele erozionale de suprafaţă, mai ales la 
nivelul versanţilor, unde au ajuns chiar până la cristalin, iar cele de adâncime au o 
mare extindere, favorizate de vechile drumuri de exploatare, în prezent 
impracticabile, cu aspect de ogaşe adânci de 3-4 m. Aceste fenomene acţionează în 
special în bazinele de formare a văilor, spre obârşie, unde eroziunea regresivă tinde 
să străpungă culmile. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenurilor din zonele aferente localităţilor 
comunei Socol sunt tributare morfologiei terenurilor pe care sunt aşezate. În acest 
cadru întâlnim depozite de luncă fluvială, în câmpia Nerei şi pe malul stâng al 
Dunării, pe terasa inferioară, caracterizate printr-o stratificaţie tipic de luncă şi 
segregare gravitaţională a elementelor în următoarea succesiune: 

- sol vegetal (0,20 – 0,40 m); 
- aluviuni fine, formate din praf, argile prăfoase şi nisipuri fine (cca. 2 – 3 m 

grosime), 
- fundament stâncos format din şisturile cristaline ale pânzei getice (la adâncimi 

variabile, mai apropiate de suprafaţă în partea estică (cca. 7 – 9 m adâncime) 
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- depozite de pantă, sub forma unei cuverturi de suprafaţă, cu o grosime de 1,5 
– 4 m, formată din argile nisipoase deluvial proluviale, aşezate direct peste 
fundamentul stâncos, întâlnite preponderent în zona de defileu. 
În Munţii Locvei, şisturile cristaline hercinice se dispun în discordanţă de 

metamorfism peste cristalinul prehercinic şi sunt constituite din roci tipice de epizonă. 
În suita acestora se deosebesc două entităţi petrofaciale: cristalinul de Locva 
(inferior) şi cristalinul de Leşcoviţa (superior). 

Teritoriul administrativ al comunei Socol se află situat în cristalinul de 
Lescovița (seria de Lescovița). 

Cristalinul de Leşcoviţa ocupă cea mai mare parte a Munţilor Locvei şi are o 
grosime în jur de 4 000 m. În suita acestora s-au separat trei formaţiuni: 

- formaţiunea şisturilor verzi, domeniul cel mai adânc al cristalinului de 
Leşcoviţa; începe printr-un orizont arcozian, urmat de şisturi cloritoase cu 
porfiroblaste de albit şi şisturi sericito-cuarţitice; 

- formaţiunea şisturilor cuarţito-sericito-cloritoase, reprezentată printr-o 
alternanţă monotonă de şisturi cuarţito-sericito-cloritice cu şisturi muscovito-
cloritice, cuarţite şi şisturi sericito-grafitoase; 

- formaţiunea filitelor şi şisturilor cu stilpnomelan încheie suita cristalinului de 
Leşcoviţa din Munţii Locvei; este constituită din roci filitoase şi şisturi sericito-
cloritoase în care se intercalează şisturi cu stilpnomelan, cuarţite, şisturi 
sericitoase. 

 

Figura nr. 4. Geologia comunei Socol 
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 2.2.4. Hidrologie 

Hidrologia zonei este influenţată în mod direct de factorii naturali (geologici, 
geomorfologici, specificul climatic al Banatului sudic şi gradul de împădurire) dar şi 
antropici, construcţia complexului hidroenergetic de la Porţile de Fier producând 
modificări ale regimului Dunării și afluenţilor acesteia, prin ridicarea nivelului apelor, 
şi modificarea configuraţiei sale (creşterea lăţimii fluviului şi formarea de golfuri la 
vărsarea văilor din zonă).  

În funcţie de condiţiile de manifestare şi curgere, reţeaua hidrografică a zonei 
poate fi de suprafaţă sau subterană. 

 Apele subterane sunt prezente preponderent în depozitele antecuaternare şi 
cuaternare ale interfluviilor.  

Formând un strat acvifer cu caracter freatic, delimitat pe de o parte de Dunăre 
şi pe de altă parte de râul Nera, ieşind la suprafaţă sub formă de izvoare sau mici 
suprafeţe cu exces de umiditate. În general, în zona câmpiilor înalte (Câmpia Socol) 
nivelul piezometric general se găseşte situat la adâncimi între 5-10 m, rar peste 10 
m, în funcție de modul de stratificare a depozitelor pleistocen – holocene. 

Apele de suprafaţă sunt tributare în totalitate Dunării. Dunărea are pe teritoriul 
comunei o lungime de 3 km, înregistrând pe anumite sectoare peste 1000 m lăţime.  

 

Figura nr. 5. Corpul apelor de suprafață de pe teritoriul comunei Socol 
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Nera, cu o lungime de 124 km, din care 16 km pe teritoriul administrativ al 
comunei şi un bazin de recepţie de 1.240 km2, izvorăşte din Munţii Semenic. Între 
Naidăş şi vărsarea în Dunăre, Nera curge prin depresiunea Biserica Albă, devenind 
râu de graniţă pentru 21,9 km, între România şi Serbia. Aşezările situate pe malurile 
sale în această zonă sunt: 

- pe malul românesc: Lescoviţa, Zlatiţa şi Socol; 

- pe malul sârbesc: Biserica Albă, Vračev Gaj, Banatska Palanka şi Stara 
Palanka.   

Nera, cu un debit permanent de apă, datorită pantei foarte scăzute are un curs 
meandrat, presărat cu mai multe ostroave create prin despletirea numeroaselor 
braţe, cu tendinţa generală de a inunda cea mai mare parte a luncii şi frecvent, chiar 
o bună parte din localităţile Socol şi Zlatiţa, de pe malul românesc. În ultima secţiune, 
are 20-40 m lăţime, şi o adâncime variabilă.  

Reţeaua hidrografică secundară de pe teritoriul comunei, în lungime de cca 45 
km, îşi are obârşia în Munţii Locvei. Este formată dintr-un număr de opt cursuri de 
apă, cu albia puternic adâncită în masa de şisturi şi foarte ramificată prin existenţa a 
numeroase pâraie. 

Dintre aceste văi şapte sunt tributare Nerei şi unul Dunării (Ribişul). Cele mai 
importante sunt: Ogaşul Poienile, pâraiele Zlatiţa, Liparu, Lăuşa, Slivovăţ, Oglioara şi 
Potoc. Sunt cursuri de apă scurte cu caracter torenţial, cu pante mari de scurgere şi 
debite relativ bogate, antrenând un volum mare de aluviuni şi material dislocat din 
albie, mai ales în perioada de primăvară şi iarnă, datorită influenţei climatului 
mediteranean, care determină o topire timpurie a zăpezii.  

 Modificarea regimul hidrologic al Dunării (lacustru) a favorizat apariţia în zona 
malurilor a unor procese de abraziune foarte active, datorită efectelor valurilor 
pricinuite de trecerea navelor sau de curenţii de aer. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Socol, a fost delimitat corpul de apă 
subterană GW-ROBA20 – Naidăș (conform Planului de Management al spațiului 
hidrografic Banat). 

Pe teritoriul comunei Socol nu există foraje de observație pentru monitorizarea 
calității apelor subterane. 

În anul 2011 a fost monotorizat un foraj Naidăș F1. Indicatorii ce stau la baza 
evaluării stării chimice a corpului de apă sunt: azotaţii, amoniu, clorurile, sulfaiţi, 
plumbul, azotiţii, fosfaţii. Pe lângă aceștia au mai fost monitorizati și indicatorii: fier, 
mangan, calciu, magneziu, metale.  

În urma evaluării stării chimice corpul de apă GW-ROBA20-Naidăs se află în 
stare chimică bună. 

Parametrii chimici analizati nu prezintă depăşiri. 
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Descrierea generală a corpului de apă GW-ROBA20 Naidăș 
 
GW-ROBA20-Naidaş 
Localizare: Corpul de apă se află în zona cursului inferior al râului Nera. 
Suprafaţa – 42 km2 
Tipul corpului de apă – freatic 
Presiuni cantitative şi calitative: există doar puţuri domestice pentru nevoile 

populaţiei. 
Surse de poluare – nu există 
Gradul de acoperire al terenului: medie-bună (PM,PG) 
Criteriul geologic: 
Vârsta depozitelor purtătoare de apă – Cuaternar 
Caracteristici petrografice, litologice, tectonice, structurale – stratele 

sedimentare permeabile în care s-a acumulat freaticul se întind în luncă (Holocen) şi 
terasele Nerei (Pleistocen superior-Holocen).  

Tipul corpului de apă – poros 
Criteriul hidrodinamic şi hidrogeologic: 
Niveluri – 0,7-12,5 m 
Debit optim de exploatare – 2,0-7,5 l/s (debit modul-2,0 l/s/km2) 
Conductivitatea hidraulică – 7,0-191,0 m/zi 
Porozitatea totală – 10-45 % 
Porozitatea efectivă – 10-30%. 
Grosimea stratului (stratelor) – cca.1,0-20,0 m 
Stratificarea apelor subterane – un singur strat acvifer 
Direcţiile de curgere în acvifer – direcţia generală este E-V, dar local direcţia 

devine NE-SV pe malul drept şi SE-NV pe malul stâng. Gradientul hidraulic variază 
între 0,5-1,5 ‰ în lunca Nerei, pană la 5-15 ‰ la contactul cu regiunile mai înalte 
înconjurătoare. 

Aprecierea schimburilor de apă între stratele corpului şi sisteme de suprafață 
asociate – se alimentează din precipitaţii şi din apele de suprafaţă ale Nerei şi 
afluenţilor săi. 
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Figura nr. 6. Corpul de apă subteran GW-ROBA20 Naidăș 

2.2.5. Solurile 
Potrivit cercetărilor pedologice efectuate în zonă, principalele tipuri de sol de 

pe teritoriul unității administrative sunt următoarele: 

1. Soluri bălane (tipice) 10,6%;  
2. Cernoziomuri (tipice, gleizate) 9,9%;  
3. Cernoziomuri cambice (tipice) 1,6%;  
4. Cernoziomuri argiloiluviale (tipice),  0,6%;  
5. Soluri brune argiloiluviale (tipice, molice, gleizate, litice) 16,3%;  
6. Soluri brune luvice  (tipice, pseudogleizate, vertice) 5,8%;  
7. Luvisoluri albice (glosice, pseudogleizate),  0,3%;  
8. Soluri brune eumezobazice (tipice),  1,4%.  
9. Soluri gleice (tipice),  6,1%;  
10. Erodisoluri (tipice, litice), 24,8%.  
11. Litosoluri (tipice), 11,4%;  
12. Coluvisoluri (tipice, molice, gleizate), 2,6%;  
13. Soluri aluviale (molice, gleizate), 8,3%;  
14. Asociaţii de soluri, 0,3%.  

 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 45 of 187 
 

 

Figura nr. 7. Tipurile de soluri existente la nivelul comunei Socol 

În zonă se întâlnesc forme de degradare a solului, precum: 

• Terenuri acide; 

• Terenuri cu umiditate ridicată; 

• Terenuri tasate. 

Aceste forme de degradare reprezintă factori limitativi care influențează 
calitatea solurilor și posibilitățile de valorificare ale acestora. 

2.2.6. Clima  

Poziţia geografică a zonei este determinantă pentru raionarea climatică a 
teritoriului administrativ al comunei Socol. Încadrarea în ansamblul climatic al 
teritoriului României defineşte zona ca făcând parte din provincia climatică C.f.a.x. 
(după Köppen), cu o temperatură medie anuală de 120C, cu limite ce variază între 
10,70C şi 13,10C şi cu precipitaţii medii anuale cuprinse între 424 şi 962 mm. 
Dispunerea amplasamentului la limita vestică a culoarului Dunării îi conferă însă 
particularităţile unui mezoclimat de tip submediteranean, caracterizat de importante 
diferenţieri în repartiţia şi evoluţia principalelor procese şi fenomene atmosferice, 
puternic influențate de cele generate în arealul bazinului mediteranean, cu valori 
termice lunare şi anuale mai ridicate cu 1 – 1,2 grade şi ierni mai blânde decât în 
zona montană, învecinată.  

 Primăverile sunt timpurii, cu temperaturi ridicate, verile mai secetoase şi 
călduroase, iar iernile în general blânde cu zăpadă puţină. 

 Relieful înconjurător şi suprafaţa mare a lacului de acumulare Porţile de Fier 
(700 km2). determină o uşoară creştere a temperaturii medii anuale, de la vest spre 
est, înregistrându-se 11,2ºC la Moldova Nouă, 11,4°C la Berzasca, 11,5°C la Sviniţa.  
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 În ceea ce priveste circulaţia atmosferică, Defileul Dunării (implicit sudul şi 
vestul Munților Locvei) se găseşte sub influenţa maselor de aer care circulă spre 
nord-est. Se dezvoltă astfel curenţi de aer deosebit de intenşi, de tip “bora”, denumiți 
local “Coşava”. Vântul “Coşava” are caracter turbulent, iar direcţiile predominante din 
care bate sunt cele estice şi vestice. Vitezele pot atinge 86 km/h, cu rafale de până la 
circa 144 km/h şi o durată medie de 1-2 zile. Alte vânturi cu caracter local, sunt 
brizele de munte (bat ziua dinspre zonele joase spre înălţimi, iar noaptea invers) şi 
brizele specifice defileului (ca urmare a diferenţelor de temperatură între apele 
fluviului şi uscat). Circa jumătate din zilele anului sunt vântoase, restul prezentând 
calm atmosferic, fapt ce constituie o importantă sursă de “energie verde” care poate 
şi merită să fie exploatată. 

2.2.7. Vegetația și fauna 

Vegetaţia 
 

Gradul ridicat de umezeală a favorizat dezvoltarea unei bogate vegetaţii 
silvestre cu frunze căzătoare, în care predomină fagul și stejarul. Compoziţia 
floristică, apartenenţa geografică, variaţia spaţială a spectrului biologic şi asociaţiile 
vegetale ce caracterizează etajul nemoral la care se încadrează vegetaţia acestui 
areal conferă originalitate zonei. 

Vegetaţia naturală pe teritoriul comunei este alcătuită din păduri, tufărişuri, 
pajişti şi grupări ruderale dispuse în etaje specifice, condiţionate de particularităţile 
cadrului natural, în care litologia variată şi relieful au un rol hotărâtor. 

Pădurea prezintă o întrepătrundere a elementelor continentale cu cele 
termofile sudice, o accentuată varietate fitotehnologică, un caracter mozaicat al 
asociaţiilor şi frecvente modificări ale etajării, condiţionate de orientarea spaţială şi 
structura reliefului, de existenţa microclimatelor specifice. În zona montană, se 
regăsesc: gorunul cu diferitele sale variante (Quercus petraea, Q. polycarpa, Q. 
delachampii), fagul (Fagus sylvatica), mojdreanul (Fraxinus ornus) şi cornul (Cornus 
mas) iar pe versanţii unor văi sunt arborete în amestec: Fagus sylvatica, Carpenus 
betulus, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Tilia tomentosa. În Lunca Nerei se 
întâlnesc Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea (sălcete), Populus alba, P. 
nigra (plop alb şi negru) şi Alnus glutinosa (arin negru). 

Păşunile şi fâneţele naturale sunt prezente mai ales la periferia munţilor. O 
serie de elemente termofile ajung în Defileului Dunării până la altitudini mari, cum 
sunt: cerul (Quercus cerris), gârniţa (Quercus frainetto), scumpia (Cotinus coggygria), 
mojdreanul (Fraxinus ornus), liliacul sălbatic (Syringa vulgaris) etc, conferind 
pădurilor o notă submediteraneană. 

În zonele de stâncării, se alătură formațiunea de șibleac (tufărișuri 
submediteraneene), cu liliac, cărpinița (Carpinus orientalis), mojdrean și corn. 
În general pajiştile au suferit modificări profunde în urma intervenţiilor antropice, 
astăzi apărând izolat, intercalate printre terenurile agricole. Sunt formate, în principal, 
de specii ca: obsigă (Brahipodium pinnatum), raigraş (Lolium perenne), peptănăriţă 
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(Cynosurus cristatus), sadină (Chrysopogon gryllus), diferite variante de păiuş 
(Festuca valesiaca şi F. pratensis), bărboasă (Andropogon ischaemum), obsigă 
(Bromus tectorum), coada şoricelului (Achillea coaretata), Vulpia ciliata, lucernă 
(Medicago arabica), firuţă (Poa pratensis), iarba câmpului (Agrostis alba) ş.a. 

Arealele cu vegetaţie hidrofilă pe teritoriul localităţii sunt întâlnite în sectoarele 
de luncă ale râului Nera şi la vărsarea acesteia în Dunăre, unde formează 
“Rezervația naturală Balta Nera – Dunăre” (10 ha). 

 
Fauna 

Caracteristica faunei din zonă o constituie amestecul de elemente boreale 
montane cu cele sudice, mediteraneene şi balcanice, precum şi caracterul relict al 
unor elemente nordice şi sudice, care au supravieţuit în câteva enclave din zonă, 
multe dintre acestea fiind protejate de legislaţia internă şi internaţională. 

În zona înaltă, din Munții Locvei fauna este formată din elemente central şi 
est-europene venite în contact cu cele sudice, care ajung până aici datorită climatului 
cu nuanță mediteraneană. Se pot întâlni în codrii Locvei, căprioare (Capreolus 
capreolus), vulpi roşcate (Vulpes vulpes), mistreți (Sus scrofa attila). Dintre 
mamiferele carnivore mari menționăm: lupul (Canis lupus), pisica sălbatică (Felis 
silvestris), râsul (Lynx lynx) (animal ocrotit, extrem de rar), jderul de pădure (Martes 
foina) și bursucul (Meles meles), iar dintre mamiferele rozătoare, pârşul (Glis glis), 
veveriţa (Sciurus vulgaris fuscoater), popândăul (Citellus citellus) și iepurele (Lepus 
europaeus). 

Dintre reptile rețin atenția în mod deosebit: broasca țestoasă de uscat 
(Testudo hermanni - ocrotită prin lege) și vipera cu corn (Vipera ammodytes 
ammodytes), destul de frecventă în Munții Locvei, iar dintre amfibii salamandra 
(Salamandra salamandra). 

Speciile de păsări identificate în afara arealului acvatic: pupăza (Upupa 
epops), coțofana (Pica pica), cioara de semănătură (Corvus frugilegus), ghionoaie 
sură (Picus canus), presură de grădină (Emberiza hortulana), fâsă de câmp (Anthus 
campestris), silvie de câmp (Sylvia communis), presură sură (Miliaria calandra): 
mierlă (Turdus merula), vrabie de casă (Passer domesticus), sfrâncioc roșiatic 
(Lanius collurio), rândunică (Hirundo rustica) codobatură albă (Motacilla alba), 
măcăleandru (Erithacus rubecula). 

În ceea ce privește ihtiofauna, amintim câteva specii: Thymallus thymallus 

(lipanul), Barbus meridionalis (moioaga), Chondrostoma nasus (scobarul) etc.  
În migrația lor pe Dunăre, anterior construirii barajului de la Porţile de Fier, 

sturionii ajungeau frecvent în defileu, renumită fiind cega (Acipenser ruthenus). Pe 
fundul Dunării se dezvoltă o bogată faună alcatuită din specii de viermi, moluște și 
crustacei considerate „relicte pontocaspice”, unice în lume. 

Dintre insecte menționăm prezenţa licuriciului bănățean (Luciola mingrelica 
mehadensis), extrem de abundent uneori, vizibil după lumina verzuie-lăptoasă în 
bezna nopților de vară. 
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În zona rezervaţiei Balta Nera – Dunăre şi împrejurimile acesteia fauna este 
completată de păsările a căror existenţă este specifică zonelor umede. 
- Păsările sunt reprezentate de buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic 
(Ixobrychus minutus), stârcul cenuşiu (Ardea cinerea), egreta mică (Egreta garzeta), 
presura bărboasă (Emberiza cirlus), ţigănuşul (Plegadis falcinellus), cormoranul mare 
(Phalacrocorax carbo), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus), corcodelul mare 
(Podiceps cristatus), corcodelul cu gât roşu (Podiceps grideigena), raţa mare (Anas 
platyrhynchos), raţa cârâitoare (Anas querquedula), pescăruşul argintiu (Larus 
argentatus), pescăruşul râzător (Larus ridibundus), lăstunul de mal (Riparia riparia), 
cinteza (Fringilla coelebs), sticletele (Carduelis carduelis) şi florintele (Carduelis 
chloris). 
- Speciile de peşti întâlnite în rezervaţie sunt babuşcă (Rutilus rutilus 
carpathorossicus), obletele (Aburnus alburnus), bibanul (Perca fluviatilis), plătica 
(Abramis brama), carasul (Carassius carassius), roşioara (Scardinius 
erythrophthalmus), ştiuca (Esox lucius), linul (Linca linca), iar dintre speciile rare 
menționăm cleanul mic (Leuciscus cephalus) şi mihalţul (Lota lota). 
 
2.2.8. Zone cu riscuri naturale și antropice 

Factori naturali 

Riscuri seismice 

Potrivit PATJ Caraș Severin, pentru Comuna Socol, zona seismică şi 
coeficienţii Ks conform Normativ P.100/92 sunt: D – 0,16 și Tc – 0,7. 

Prezenţa unor falii majore pe teritoriul judeţului, în proximitatea cărora 
agresiunea seismică este amplificată de modificările bruște ale vitezelor de 
propagare a undelor seismice, impune tratarea atentă a construcţiilor existente, la 
care se constată degradări structurale. Comuna Socol se situează în zona de 
interferare a microplăcii Interalpin şi a celei Moesice, cu direcţii contrare de 
deplasare, fapt ce favorizează declanşarea cutremurelor de tip bănăţean.  

 Alunecări de teren  

Pe teritoriul comunei fenomenul este întâlnit cu precădere la limita teraselor 
văilor, sub forma alunecărilor de suprafață. 

Inundații 

Comuna Socol, este situată în bazinul inferior al râului Nera, aici pericolul de 
inundații fiind un fenomen frecvent. Potrivit PATN zona se găsește sub amenițarea 
revărsărilor de ape, deși nivelul de precipitații maxim căzut în 24 ore nu depășește 
100 mm. 

Conform datelor PATJ Caraș Severin Comuna Socol este amenințată de 
revărsările râului Nera. Numai în zona Naidăș – Zlatița sunt afectate de inundații 200 
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ha terenuri. În zonă există de ademenea importante suprafețe de terenuri cu 
umiditate sau imersate, incluse în perimetrul protejat ”Balta Nera”, care sunt inundate 
aproatpe integral la fiecare creștere a nivelului Dunării sau al Nerei. 

 Inundaţiile se produc uneori şi la nivelul afluenţilor locali ai Nerei, fapt pentru 
care se impune curăţarea şi păstrarea albiei minore a acestora, limitarea 
construcţiilor şi a altor activităţi care pot duce la limitarea secţiunii de curgere. 

 Riscul de inundaţii 

 Sub aspectul cantităţii de precipitaţii căzute într-un interval de 24 h, acest 
areal se găseşte într-o zonă cu risc scăzut. Potrivit Legii 585/12 septembrie 2001 
privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea V-a – Zonele de risc 
natural (anexele IV şi IV a), cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore, 
pentru intervalul 1901 – 1997 este < 100 mm, cu toate acestea teritoriul administrativ 
este ameninţat de inundaţiile produse de revărsarea râului Nera. Creşterile de debite 
în cazul râului Nera afectează întregul curs de propagare prin distrugerea şi erodarea 
malurilor, prin antrenarea unui volum mare de materiale detritice, (pietrişuri, nisipuri) 
lemne şi resturi menajere, cu un impact distructiv asupra malurilor şi a zonelor de 
luncă. În zona localităţilor, aceste efecte se manifestă prin inundarea unor terenuri 
agricole, distrugeri produse infrastructurii, afectarea unor gospodării sau a altor 
bunuri. Deoarece Nera constituie și graniță naturală cu Serbia, devin tot mai 
necesare executarea lucrărilor de protejare a malurilor si indiguiri. 

Revărsarea unor torenţi de versant, aflaţi la limita vestică a Munţilor Locvei care pot 
afecta gospodării ale populaţiei sau terenuri agricole sunt destul de obişnuite în zonă. 

Toate aceste incidente subliniază existenţa unor riscuri reale de inundaţii în zonă, 
care se pot repeta în contextul unor fenomene meteorologice extreme.  Din această 
cauză se impun o serie de măsuri de protecţie cum ar fi: 

- îndiguirea zonelor cu risc de inundare crescut, în principal a râului Nera 

- împădurirea versanţilor cu risc ridicat de denundare şi spălare, 

- decolmatarea unor albii şi podeţe de pe aceste văi. 

Desigur, înainte de realizarea complexului hidroenergetic de la Porţile de Fier au 
existat riscuri de inundaţii generate de creşterile de debite pe cursul Dunării. Astăzi 
nivelul fluviului este controlat prin intermediul lacului de acumulare existent, 
diferenţele de nivel înregistrând valori de maxim 0,5 m. 

Riscul alunecărilor de teren  

Prin caracteristicile sale geologice şi pedologice, teritoriul administrativ al 
comunei Socol, potrivit PATJ Caraş-Severin, are un grad de probabilitate mare a 
producerii alunecărilor de teren, datorită prezenței depozitelor losseide susceptibile 
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prăbuşirilor de structură, de procese active de sufoziune precum şi de fenomene de 
lichefiere, în cazul unor cutremure cu magnitudine mai mare de 6 grade (MSK). De 
asemenea prezenţa unor depozite sedimentare tortoniene constituite dintr-o 
alternanţă de marne, pietrişuri, calcare organogene şi argile deluviale, face 
susceptibil pericolul de producere a unor dezechilibre de versant, care se manifestă 
sub forma unor alunecări de teren de mică şi medie adâncime. 

Cel mai semnificativ fenomen de acest gen a avut loc în trecut în terasele 
râului Nera, în apropierea complexului mănăstireac Zlatiţa, care au afectat vechiul 
amplasament al satului, locuitorii fiind nevoiţi să se strămute pe actualul 
amplasament. 

Astăzi se manifestă destul de rar în preajma unor capete de terase, spre Nera 
şi Dunăre, în condiţiile unei pluviarităţi ridicate. 

Pentru zonele cu risc de alunecare se vor avea în vedere următoarele măsuri: 

• Se recomandă ca trama rutieră existentă să aibă în permanenţă asigurată o 
colectare dirijată şi organizată a apelor de suprafaţă, pentru evitarea declanşării 
alunecărilor de teren. 

• Dintre soluţiile uzuale de prevenire şi stabilizare a alunecărilor de teren, pot fi 
menţionate:  

- amenajarea suprafeţei versanţilor (colectare ape de suprafaţă, cleionaje, 
înierbare, împădurire) ; 

- lucrări de susţinere: ziduri de sprijin, ranforţi cu bolţi de sprijin, susţinere cu 
piloţi, coloane, barete, prin ancoraje ;  

- lucrări de drenare a apei subterane prin: şanţuri umplute cu balast, reţele de 
puţuri cu drenuri de legătură, etc. 

Prăbuşiri de maluri, versanţi şi căderi de pietre 

O atenţie deosebită trebuie acordată stabilizării malurilor în zona lacului de 
acumulare, deoarece modificarea regimului hidrologic al Dunării (lacustru) a 
determinat apariţia în zona malurilor a unor procese de abraziune foarte active. 
Malurile insuficient protejate cu un sol uşor dezagregabil sunt victimele efectelor 
provocate de valurile produse de curenţii de aer şi circulaţia navelor fluviale pe 
suprafaţa lacului. Este cazul zonelor din dreptul localităţii Baziaş şi a altor sectoare 
lipsite de vegetaţie. După o analiză atentă, în contextul includerii acestor zone în 
Planul Urbanistic General, vor trebui găsite formele cele mai potrivite pentru fixarea 
malurilor, forme care să afecteze cât mai puţin mediul ambiental existent. 

 În urma diverselor lucrări din zonă, au fost create mai multe puncte de 
exploatare a materialelor de construcţii, (nisipuri, piatră de construcţie) sub formă de 
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cariere. Pe lângă rolul benefic avut asupra economiei locale, aceste cariere au 
afectat, pe alocuri versanţii, generând pericolul unor prăbuşiri.  

 Riscuri de prăbuşire a unor versanţi mai pot apărea în lungul drumurilor DN 
57A din zona de defileu, mai ales în perioadele de primăvară când sub efectul 
proceselor de gerifracţie din timpul iernii şi a umidităţii ridicate din primăvară pot avea 
loc căderi de pietre sau alunecări de versanţi. Pentru înlăturarea acestor pericole se 
impun măsuri de împăduriri în zonă şi de apărare a drumurilor prin intermediul 
zidurilor de sprijin. 

MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 
Măsuri Generale 
Măsuri în zone inundabile 
 

La nivelul comunei Socol zonele afectate de inundaţii sunt satele din 
apropierea Nerei, respectiv: Socol şi Zlatiţa precum şi extravilanul localităţilor Câmpia 
şi Pârneaura. În cazul unor fenomene meteorologice deosebite, marcate de căderi 
importante de precipitaţii într-un timp scurt, când procesul de infiltrare a apelor în sol 
nu poate face faţă cantităţilor de apă căzute, pot să apară inundaţii locale, provocate 
de afluenţii pe care Nera îi primeşte în zonă. Aceste fenomene dau naştere la curgeri 
de suprafaţă, care duc la fenomene de şiroire, inclusiv inundaţii. Asemenea inundaţii 
afectează gospodăriile situate în apropierea albiei minore, grădinile sau terenurile 
joase. Fenomenul poate fi amplificat de prezenţa în albiile minore a resturilor de 
lemn, menajere sau alte gunoaie, care contribuie la creşterea undei de viitură şi chiar 
la blocarea albiei în zonele cu secţiune îngustă. În acest context se interzice orice 
construcție sau depozitare de orice materiale în albia minoră a râului Nera şi a 
afluenţilor, și în zona inundabilă a acestora. 
Printre previzionate sunt următoarele: 

- Interdicţii de construire în zonele afectate de inundaţii periodice, eroziuni, 
alunecări de teren, etc. până la data eliminării lor; 

- promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc (acumulări 
pentru controlul debitelor, diguri de apărare, consolidări de versanţi, amenajări 
silvice etc. 

- Includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor respective şi 
solicitarea de fonduri pentru realizarea lor. 

- decolmatarea şi adâncirea albiei minore a văilor; 
- corectarea înălţimii digurilor de apărare în zonele de risc; 
- regularizarea cursului unor văi; 
-  îndiguiri de maluri cu diguri de sprijin sau gabioane; 
- curăţarea albiilor de copaci căzuţi şi alte resturi vegetale; 
- executarea unor lucrări de stabilizarea versanţilor prin lucrări de împădurire, 

împreună cu Romsilva şi Administraţia Parcului Natural „Porţile de Fier”; 
- lucrări de decolmatare şi regularizare pe albiile văilor și ogașelor ce străbat 

teritoriul comunei, 
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- interzicerea folosirii albiilor minore a văilor din zonă pentru executarea unor 
construcţii, depozitarea de materiale de construcţii, rumeguş sau resturi 
menajere. 

Trebuie avut în vedere ca în caz de viitură, asemenea lucrări pot avea un impact 
distructiv asupra mediului și a habitatului uman din zonă. Pentru acesta se impun 
următoarele: 

- utilizarea perdelelor de protecţie la marginea localităților dar şi refacerea celor 
distruse din extravilan, pentru limitarea efectelor prafului antrenat de vânturile 
dinspre vest și de „coșava”, mai ales în perioada arăturilor de primăvară și 
toamnă, folosind specii forestiere locale sau pomi fructiferi; 

- fixarea prin înierbare, plantare sau alte lucrări specifice, a taluzurilor drumurilor 
locale, în locurile unde se manifestă tendinţe de alunecare a solului; 

- pentru limitarea procesului de erodare a malurilor la cursurile de apă de pe 
teritoriul comunei se cere plantarea unor specii iubitoare de umiditate cum 
este Salix sp.; 

- se propun măsuri și lucrări specifice de apărare și consolidare a malurilor 
Dunării; 

- reabilitarea suprafeţelor ocupate de pajişti naturale degradate şi îmbogăţirea 
compoziţiei floristice a acestora; 

- închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme existente pe teritorul 
localităţii, igienizarea locurilor afectate de deşeurile depozitate clandestin, în 
special pe malul cursurilor de apă; 

- creşterea gradului de asigurare a populaţiei cu servicii de management al 
deşeurilor (asigurarea platformelor de colectare, a pubelelor şi containerelor 
pentru depozitarea selectivă, respectarea orarului de ridicare a gunoiului etc); 

- reducerea cantităţii finale de deşeuri; 
- în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al jud. Caraş-

Severin – 2007/2013, pentru prevenirea riscului de inundații, se impune 
executarea unor lucrări de îndiguire a Nerei în dreptul localităților comunei pe 
o lungime de cca. 1700 m - lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în 
localităţile comunei Socol prevăd îndiguire râu Nera la Socol L= 1,7km, Hmed 
= 2.50 m (cf. Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al jud. Caraş-
Severin); 

- executarea de lucrări de taluzare şi fixare a suprafeţelor în care pot avea loc 
căderi de pietre. Măsura se impune şi în preajma falezei Dunării, a drumurilor 
comunale sau a altor căi de acces utilizate de către localnici şi turişti situate în 
zona Rezervației Baziaș și a Munților Locvei. 

- lucrări de apărare şi consolidare a malului Dunări împotriva eroziunii valurilor. 
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Combaterea alunecărilor de teren 
 

Potrivit Legii 575/22 octombrie 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului 
Naţional – secţiunea a V-a – zonele de risc natural, Comuna Socol se încadrează în 
categoria unităţilor administrative în care potenţialul de producere a alunecărilor este 
unul mediu, cu o probabilitate reedusă de producere. 
În zonă aceste alunecări sunt favorizate de: 

- caracteristicile morfometrice ale versanţilor: energia de relief şi fragmentarea 
acestora, înclinarea versanţilor şi expunerea acestora (în zona de faleză a 
Dunării şi pe versanţii unor văi locale); 

- structura litologică a substratului; 
- formaţiunile superficiale şi granulometria lor (prezenţa loess-urilor); 
- modificări climatice vizibile în regimul pluviometric; 
- acţiunea fizico-mecanică şi chimică a apelor de suprafaţă şi de adâncime; 
- gradul de împădurire al versanţilor; 
- gradul de intervenţie antropică; 
- păşunatul excesiv; 
- frecvenţa mişcărilor seismice. 
Lucrările de amenajare în cazul terenurilor supuse alunecării sunt de două 

categorii: de eliminare/atenuare a cauzelor şi de diminuare a efectelor. Aşa cum s-a 
mai menţionat, ca primă măsură, general valabilă, constă în împădurirea corpului de 
alunecare, cu specii având sisteme radiculare pivotante ce au rolul de a fixa solul şi 
de a reţine apa. Pe aceste terenuri se va evita supra-încărcarea versanţilor prin 
construcţii. 
Propuneri pentru combaterea fenomenului: 

- executarea unor lucrări de împădurire ca măsură general valabilă, a zonelor 
predispuse acestor fenomene, precum şi fixarea mai bună a taluzurilor la 
drumurile comunale ameninţate în unele zone de alunecări locale, superficiale. 

- în zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate puternică, se impun 
lucrări pentru eliminarea cauzelor fenomenului, constând în eliminarea 
excesului de umiditate, prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie la baza 
corpului de alunecare. 

Se impune neacordarea autorizaţiei de construcţie în aceste zone pentru orice fel 
de lucrări care ar putea favoriza producerea unor asemenea fenomene (construcţii 
de drumuri, case de vacanţă, alte construcţii). 

 
Măsuri pentru combaterea eroziunii malurilor 
 

Eroziunea afectează malurile tuturor cursurilor de apă care traverserază 
teritoriul administrativ al comunei, fiind mai evidente în zonele de luncă ale râului 
Nera şi ale afluenţilor acesteia, motiv pentru care sunt necesare lucrări de apărare a 
malurilor. 
Propuneri pentru combaterea fenomenului: 
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Pentru combaterea acestui fenomen se întreprind o serie de măsuri tehnice de 
protecţie 

- curăţarea albiilor de resturi vegetale, (copaci căzuţi, butuci şi crengi rămase în 
urma unor tăieri neraţionale etc.; 

- lucrări de apărare a malurilor prin ziduri de sprijin, plantări de arbori hidrofili cu 
rădăcini radiculare puternice (arin, răchită, salcie etc.); 

- regularizări de curs; 
- îndiguiri; 
- ziduri de sprijin legate cu beton sau gabioane; 
- diguri de barare a cursului pentru diminuarea vitezei de curgere; 
- perdele forestiere, ce urmăresc conturul malului. Prezenţa acestora reduce 

efectul mecanic al valurilor, şi valorifică peisagistic sectoarele de luncă; 
- întodeauna la limita organismului de prăbuşire format sau incipient se vor 

planta arbuşti care prin greutatea lor să nu provoace prăbuşirea malurilor; 
 
Văi torenţiale (ravene, râpe, ogaşe) 
 

Acţiunea acestora se manifestă în special pe faleza Dunării, la marginile unor 
terase, pe versanţii despăduriţi de pe cursul superior al văilor din zonă, a drumurilor 
de acces, în locuri unde nivelul pantei favorizează creşterea vitezei şi energiei de 
curgere. 
Propuneri pentru combaterea fenomenului: 

Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrări care să 
limiteze dezvoltarea organismului torenţial şi în final să-i diminueze efectele prin 
fixarea şi colmatarea lui cu vegetaţie. 
În acest context se impune: 

- realizarea unor garduri dispuse în semicerc în jurul organismelor torenţiale, 
realizate de regulă din pari şi nuiele de salcie, având o înălţime mai mare în 
sectorul central şi mai mic la margini; 

- înierbarea şi plantarea în lungul ravenei şi în preajma gardurilor astfel 
confecţionate a unor arbori sau arbuşti; 

- săparea unor şanţuri colectoare în amonte de organismul torenţial care să 
preia şi să disemineze apele care atacă baza acestuia. 

Toate aceste lucrări cu caracter tehnic şi silvic au drept scop stingerea 
organismelor torenţiale şi împiedecarea formării altora noi. Perdelele forestiere 
realizate în jurul organismelor torenţiale active preiau şi transformă scurgerea prin 
şiroire în scurgere laminară. 

Un fenomen asemănător are loc la nivelul drumurilor comunale, vicinale, de acces 
din zonele de munte. Slaba consolidare şi natura stratului litologic permite spălarea 
suprafeţei carosabile şi tendinţe de formare şi adâncire a unor ogaşe pe locul de 
călcare a roţilor mijloacelor de transport. Pentru a limita acest fenomen este indicat 
întroducerea şi fixarea în aceste organisme torenţiale incipiente a unor tulpini de 
arbuşti puternic ramificaţi care să oprească şi să fixeze solul purtat de apă. 
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Factori antropici 

 La modul general, factorii antropici se manifestată sub forma: 

- defrişărilor de pădure; 

- poluarea aerului, apei şi solului; 

- păşunatului excesiv (supra-păşunatul); 

- construcţia de drumuri în condiţii de pantă accentuată fără respectarea normelor 
tehnice specifice; 

- realizarea de construcţii neautorizate; 

- depozitarea diferitelor materiale, deşeuri de orice fel, resturi vegetale; 

- arderile de vegetație în scopul eliberării terenurilor cultivate și ale pășunilor.  

Factorii antropici devin deseori factori de risc, cu implicaţii negative, majore, în 
viaţa unor comunităţi şi/sau (micro) zone. 

Factorii antropici constatați pe teritoriul comunei Socol pot fi prezentați astfel: 

- nu s-au constatat defrișări de pădure; 

- sursele de poluarea a aerului sunt restrânse fiind formate din: emisiile de la arderea 
combustibilului lemnos pentru încâlzirea locuințelor; emisiile de gaze provenite de la 
traficul rutier; emisiile de praf cauzate de la starea necorespunzătoare a unor 
drumuri; mirosuri provenite de la depozitele de dejecții animaliere. 

-sursele de poluarea a apei sunt reprezentate de: apele menajere uzate evacuate din 
gospodăriile populației, în lipsa rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare; 
scurgerile în apa freatică provenite de la latrinele uscate/puțurile absorbante din 
gospodării; scurgerile necontrolate de la depozitele de dejecții animaliere. S-a mai 
observat practicarea aruncării resturilor menajere în albiile văilor, în grădini, pe 
marginile drumurilor etc.;  

- sursele de poluare a solului care pot fi luate în considerare sunt de natură difuză și 
foarte restrânsă ca nivel de manifestare putând fi constituite doar din: dejecţiile de 
animale, datorate păşunatului intensiv; scurgeri necontrolate ale unor substanțe de la 
utilajele și mijloacele de transport folosite în activitățile locale și agricole; nu se 
constată ocuparea terenurilor cu depozite necontrolate de deșeuri; 

- din punct de vedere al gradului de utilizare a pășunilor, se constată o utilizarea de 
supra-pășunat. Aceasta situație se datorează pe de o parte numărului destul de 
mare al șeptelului de animale din comună; 
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- în ceea ce privește regimul de realizarea a construcțiilor atât în intravilan cât și în 
extravilan nu se constată situații flagrante. 

- în ceea ce privește arderile de vegetație în scopul eliberării terenurilor cultivate și 
ale pășunilor, se constată o practică excesivă anual în special toamna și primăvara. 
Practica arderilor de vegetație are efecte negative, cu atât mai mult cu cât este 
întâlnită și în perimetrul ariilor naturale protejate de pe raza UAT. 

2.3. Modificări fizice ce decurg din Planul Urbanistic General (PUG) 

 Proiectul Planului Urbanistic General al comunei Socol, propus de beneficiar, 
vizează implementarea unor proiecte şi aplicarea unor măsuri care nu induc 
modificări fizice semnificative în teritoriu. 

Conform proiectului de Plan Urbanistic General prezentat, acesta vizează 
următoarele aspecte relevante: 

1. asigurarea echipării edilitare a localităţilor comunei Socol; 

2. crearea de noi locuri de muncă; 

3. valorificarea superioară a rezervelor de teren existente; 

4. protejarea patrimoniului construit în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a 
turismului; 

5. încurajarea activităților tradiționale în paralel cu dezvoltarea turismului; 

6. dezvoltarea infrastructurii turistice locale şi zonale. 

 

Bilanțul teritorial 

Sintetic, situația modificările propuse prin PUG se prezintă în tabelul următor: 
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Totalul extinderii intravilanului propus prin actualizarea PUG este de 84.7142 
ha. 
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2.4. Resurse naturale necesare implementării PUG 

Prin proiectul de plan nu se prevede exploatarea unor resurse naturale regenerabile 
și/sau neregenerabile.  

2.5. Resursele naturale ce vor fi exploatate din  cadrul ariilor naturale protejate 
de interes comunitar 

Nu este cazul exploatării unor resurse naturale regenerabile și/sau neregenerabile 
din cadrul ariilor naturale protejate. 
 
2.6. Emisii și deșeuri generate de PUG (în apă, în aer, pe suprafața unde sunt 
depozitate deșeurile) și modalitatea de eliminarea a acestora 
 
Poluarea apelor 

De regulă, poluarea apei provine de la deversări necontrolate a apelor 
menajere (lipsa de staţii de epurare mecano – biologice). 

În teritoriul studiat, sursele de impurificare a apelor sunt determinate de: 

- Dejecţii de animale, datorate păşunatului intensiv; 

- Infestarea pânzei freatice de către latrinele populaţiei şi platformele pentru gunoiul 
de grajd; 

- Inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi a staţiilor de epurare pentru 
apele uzate 

- Practicarea aruncării resturilor menajere în albiile văilor, în grădini, pe marginile 
drumurilor etc. 

Poluarea fonică  

Cu toate că nivelul zgomotelor datorate traficului greu, depăşește frecvent 
limita de 50 dB pe timpul zilei şi 40 dB pe timpul nopţii, aceasta afectează într-o mică 
măsură satele comunei. 

Degradări ale peisajului 
Principalii factori de degradare ai peisajului se regăsesc în: 
- ansamblul factorilor poluanţi menţionaţi, care au acţiuni distructive asupra 
vegetaţiei, faunei, reţelei hidrografice, etc; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor industriale şi menajere; 

- realizarea de construcţii ne-aspectuoase şi neadaptate locului în care sunt 
amplasate; 

- lipsa amenajărilor cu caracter edilitar; 
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- faţade neîngrijite ale clădirilor, vitrine inestetice; 

- lăsarea în paragină/părăsire a sălaşelor din zonele de păşunat, datorită neutilizării 
actuale; 

- lipsa de amenajare sau amenajarea necorespunzătoare a surselor de apă aflate în 
extravilanul localităţilor, etc. 

O formă specifică de degradare a peisajului se întalneşte în construcţii, prin 
nerespectarea stilului constructiv tradiţional şi nepreluarea unor elemente specifice 
zonei precum: materiale de construcţie şi forme arhitecturale tradiţionale şi 
supraglomerarea unor perimetre cu construcţii etc. 

2.7. Cerinţe legale de utilizare a terenului, necesare pentru implementarea PUG 

Funcţiunea principală a extravilanului comunei este de teren agricol, păşuni, 
livezi, fâneţe și păduri. Modificarea categoriei de folosință a acestor suprafeţe este 
permisă numai în sensul utilizării superioare a terenului agricol. 

2.8. Serviciile suplimentare solicitate la implementarea PUG (dezafectarea/ 
reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune etc., mijloacele de 
construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii 
suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale de interes conservativ 

Având în vedere obiectivele propuse prin prezentul PUG, prin implementarea 
planului analizat nu vor fi necesare servicii suplimentare care să presupună proiecte 
de dezafectare/reamplasare de conducte, linii de înaltă tensiune şi alte mijloace de 
construcţie necesare în implementarea planului propus, care pot afecta integritatea 
ariilor naturale de interes comunitar, existente pe teritoriul administrativ al comunei 
Socol. Realizarea în următorii ani a investițiilor deja demarate precum și a celor 
propuse în PUG, poate deschide perspective reale de dezvoltare pentru localitate, în 
ideea repopulării, a îmbunătățirii procentului de cadre pregătite care să ajute 
procesul de dezvoltare. 

Ca priorități se pot semnala: 

- extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 

- refacerea rețelei de drumuri și extinderea acestora; 

- dezvoltarea resurselor umane și îmbunătățirea serviciilor sociale; 

- dezvoltarea echipării edilitare, modernizare drumuri; 

- turismul rural-zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat; 

- dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunități pentru crearea de noi locuri de 
muncă 
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- potențial pentru agrement turistic. 

2.9. Durata valabilităţii PUG 

Durata de valabilitate a PUG – ului este de 10 ani (2014-2024). În condițiile apariției 
unor nevoi stringente de adaptare în mod radical la o altă filozofie de dezvoltare, pe 
baza unei noi strategii, revizuirea PUG poate avea loc anterior datei previzionate. 

2.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat a implementarii PUG 

Realizarea în următorii ani a investiţiilor, deja demarate precum şi a celor 
propuse în PUG, pot deschide perspective reale de dezvoltare pentru localitate, în 
ideea repopulării, a îmbunătăţirii procentului de cadre pregătite care să ajute 
procesul de dezvoltare. 

Ca priorităţi se pot semnala: 

 reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare; 

 dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea serviciilor sociale; 

 dezvoltarea zonelor prin echipare edilitară, modernizare drumuri; 

 potenţial pentru turismul rural - zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate 
bazată pe produsele agricole locale și pe mediul nepoluat; 

 dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi 
locuri de muncă; 

 potenţial pentru agroturism; 

 potenţial pentru ecoturism; 

Măsurile considerate relevante: 

 Realizarea rețelei de canalizare şi a staţiei de epurare precum și racordarea 
tuturor gospodăriilor la reţeaua de apă-canal; 

 Delimitarea şi zonificarea noului teritoriu intravilan; 

 Reducerea/eliminarea riscurilor naturale (inundaţii şi alunecări de teren); 

 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu. 
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2.11. Caracteristicile planurilor/programelor, propuse sau aprobate, ce pot 
genera un impact cumulativ cu PUG care este în procedura de evaluare și care 
poate afecta ariile naturale de interes comunitar 

Actualizarea Planului Urbanistic General se suprapune parțial peste trei situri 
Natura 2000:  

- aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei  

- aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaș-
Porțile de Fier 

- aria de interes comunitar ROSCI0206 Porțile de Fier. 

Până la realizarea prezentului studiu nu au fost identificate planuri/programe 
care să genereze impact cumulativ cu PUG Socol asupra ariilor naturale de interes 
comunitar. 
 
2.12. Legislație specifică și studii de fundamentare care stau la baza PUG 

 Legislaţie de urbanism 

1. Conţinutul cadru al Documentaţiilor de Urbanism; 

2. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 856 din 27 noiembrie 2002, 
cu modifoicările și completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele 
minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
pentru zonele de riscuri naturale; 

4. H.G.  nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului 
de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a 
Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din 
România.  

5.  OUG nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor şi  unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000; 

6. Ordinul nr. 3451/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 

 Legislaţie privind amenajarea teritoriului naţional 

1. Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, actualizată; 
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2. Legea   nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea I - Reţele de transport; 

3. Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a II-a Apa; 

4. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secţiunea III - Zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 351 din 06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Legea nr. 575 din 22.10.2001  privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național Secţiunea a V-a Zone de risc natural; 

7. Legea nr. 190 din 26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice; 

8. OG nr. 27/2008, ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legislaţie de mediu 

1. Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europeane a peisajului, adoptată 
la Florenţa la 20 octombrie 2000. 

2. Legea nr. 24/2007 actualizată și republicată. Legea privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul 
Oficial nr.764/2009. 

3. Legea nr. 211-2011 privind regimul deşeurilor; 

4. Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  236/2000 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea  habitatelor naturale, a florei şi 
a faunei sălbatice 

5. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

6. Legea nr.107/1996 legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265 /2006 privind protecţia mediului; 

8. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice; 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 65 of 187 
 

9. HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000; 

10. HG nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru 
noi zone; 

11. Ordinul 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării 
durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 
siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România; 

12. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea 
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar: 

13. HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea  
zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

14. ORDIN nr.119 din 4 februarie 2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

15. Hotărârea nr. 342/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei 
şi distribuţiei apei potabile; 

16. HG 1076/2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri și programe; 

 Legislaţie de patrimoniu 

1. Lege 157/1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului 
arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985; 

2. Legea 575/2001 (OG 47/2000) privind protecţia patrimoniului UNESCO; 

OG nr. 47/2000, privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice  

care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, aprobată prin Legea 564/2001; 

3. Legea nr. 182/2000 actualizată. Legea privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completată şi 
modificată; Legea nr.422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice, republicată;  



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 66 of 187 
 

5. OG nr.43/2000. privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare; 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 24.11.2006. 

6. Ordin nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute. 

 Legislaţie conexă 

1. Legea nr.107/1996 legea apelor, cu modificările și completările ulterioare 

2. Legea 347/2004 (Legea muntelui); 

3. Codul civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*, republicata în temeiul art. 218 
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. 

 4. Legea 46/2008 privind Codul Silvic; 

5. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare; 

6. Ordin nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor 
privind mediul de viață al populației; 

7. O.G. nr. 43/1997 - republicată, privind regimul juridic al drumurilor 

 Ghiduri şi alte documente 

1. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic 
General, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 
13N din 10.03.1999, indicativ GP038/99; 

2. Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, 
reglementare tehnică, indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordin nr.21/N/2000 al 
MLPAT; 

3. INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

3.1. Date generale despre Rețeaua  Natura 2000 
 

Reţeaua Natura 2000 este formată, din punct de vedere legal, din două 
directive europene: Directiva Habitate (92/43 EEC) şi Directiva Păsări (79/409 EEC), 
ambele transpuse integral în legislaţia naţională prin OUG 57 COMPLETATĂ ȘI 
MODIFICATĂ PRIN L.49/2011/2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008. 

Reţeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru 
conservarea naturii. 
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Ariile incluse în Reţeaua Natura 2000 sunt zone cu un regim de protecţie 
special, ceea ce înseamnă că este permisă desfăşurarea de activităţi economice 
care nu pun în pericol speciile de plante şi animale existente. Aceste arii sunt de 
două tipuri: Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), declarate pentru speciile 
de păsări, având la bază Directiva Păsări, şi Situri de Importanţă Comunitară (SCI), 
declarate pentru habitate şi pentru speciile sălbatice de plante şi de animale, având 
la bază Directiva Habitate. În desemnarea acestor arii se va ţine seama de valoarea 
lor atât la nivel naţional, cât şi european, astfel că menţinerea lor într-o stare de 
conservare bună este importantă nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru întreaga 
Europă. 

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - 
desemnate pe baza Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste 
zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru 
fiecare sit împarte care a fost desemnat. 

Deşi definiţia exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este 
bine definit, România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană, 
cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu 
privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv 
schimbarea mărimii populaţiilor. 

Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care 
zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode 
ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat 
prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a 
impactului. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, s-au 
declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii de protecţie 
specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 
2000 în România, respectiv: 
a)ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 9.904 ha; 
b)ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de 118.142 ha. 

În conformitate cu OM 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, cu modificările ulterioare, o parte din teritoriul 
parcului s-a declarat ca sit de importanţă comunitară, ROSCI0206 Porţile de Fier, 
parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000, în suprafaţă de 
125.543 ha. 

Prezenţa acestor situri NATURA 2000 şi obiectivele de conservare ale 
acestora, implică obligativitatea aplicării prevederilor în vigoare referitoare la 
evaluarea adecvată a efectelor negative potenţiale produse de realizarea planurilor 
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 
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3.2. Date generale privind ariile naturale protejate  

 

 

Figura nr. 8 Harta suprapunerii – Parcului Natural Porțile de Fier peste perimetrul 
comunei Socol 
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Figura nr. 9. Zonarea internă  
a Parcului Natural Porțile de Fier 
peste perimetrul comunei Socol 
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3.2.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar ROSPA0026- 
Cursului Dunării – Baziaş – Porţile de Fier 
 

 
Figura nr. 10. Harta suprapunerii – ROSPA0026 Cursului Dunării – Baziaş – Porţile 

de Fier peste perimetrul comunei Socol 

Descrierea generală a sitului: 

Situl are următoarele coordonate: latitudine N 44º 39' 21'', longitudine E 21º 
50' 18'' şi este situat în regiunea continentală, cu o altitudine medie de 66 m, 
altitudine minimă fiind de 28 m, respectiv cea maximă de 283 m, pe raza judeţelor 
Caraş-Severin şi Mehedinţi. 

Denumire: Cursului Dunării – Baziaş – Porţile de Fier 

Codul sitului: ROSPA0026 

Suprafaţa actuală: 9.904 ha 

Declarată prin: Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România și fiind reactualizat prin Hotărârea nr. 971 din 5 octombrie 
2011. 
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Categoria de management: zonă protejată administrată pentru asigurarea stării 
favorabile de conservare a speciilor de păsări, de importanţă comunitară, în 
conformitate cu Directiva 79/409/CEE, modificată prin Directiva Comisiei 97/49/CE 
din 29 iulie 1997 privind conservarea speciilor de păsări sălbatice.  

Managementul sitului este asigurat de Administraţia Parcului Natural Porţile de 
Fier, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva. 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 
2009/147/EC, existente în sit, conform Formularului Standard Natura 2000: 

Cod Specie Pop. 
rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj Sit. 
Pop. 

Conserv. Izolare Global 

A073 Milvus 
migrans 

 R   C B A B 

A094  
 

Pandion 
haliaetus 

   P D    

A068 
 

Mergus 
albellus 

  1200-
1500 

 A B C B 

A393 Phalacrocor
ax pygmeus 

  684-
890 i 

500-
700 i 

C B C B 

A403 Buteo 
rufinus 

  2-4 i  D    

A030 Ciconia 
nigra 
 

>2 i    C B C C 

A082 Circus 
cyaneus 

  >2 i  D    

A038 Cygnus 
cygnus 

   180-
200 i 

C B C B 

A027 Egretta alba    120-
160 i 

C B B B 

A026 Egretta 
garzetta  
 

>40 i   >30 i C B C C 

A002 Gavia 
arctica 

  >27 i  B B C B 

A001 Gavia 
stellata 

  >2 i  C B C C 

A075  
 

Haliaeetus 
albicilla 

  >2 i  C B B B 

Note: 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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Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei 
Consiliului 2009/147 
 
 Accipiter gentilis, Apus melba, Merops apiaster, Accipiter nisus, Acrocephalus 
arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus 
schoenobaenus, Alauda arvensis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 
penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anser anser, Ardea cinerea, Asio 
otus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Buteo buteo, Buteo 
lagopus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Cuculus 
canorus, Cygnus olor, Delichon urbica, Mergus merganser,  Mergus serrator, Miliaria 
calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Netta rufina, Oriolus 
oriolus, Phalacrocorax carbo, Phoenicurus ochruros, Podiceps cristatus, Podiceps 
grisegena, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Fulica atra, 
Gallinula chloropus, Hirundo rustica, Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus 
ridibundus, Limosa limosa, Locustella luscinioides, Luscinia megarhynchos, Podiceps 
nigricollis, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Sturnus vulgaris, 
Tachybaptus ruficollis, Tringa totanus, Turdus merula, Turdus philomelos, Upupa 
epops, Vanellus vanellus. 
 
Alte specii importante de floră și faună 
 
Cat. Specia Populație Motiv 
A Bufo bufo     C A 
 
DESCRIEREA SITULUI 
Caracteristici generale ale sitului 
 

Cod % CLC Clase de 
habitate 

N06 97 511, 512 Râuri, lacuri 
N14 3 231 Pășuni 

 
Tabel nr.2. Clasele de habitate din formularul standard Natura 2000 ROSPA0026 

Cursului Dunării – Baziaş – Porţile de Fier 

Alte caracteristici ale sitului: 
 Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetație tip de 
Hidrocharition, pajiști cu tufișuri de sălcii arbustive,constituind un punct de concetrare 
pe plan național și european a numeroase specii de păsări sălbatice fiind unul din 
puținele locuri în care pe o suprafață atât de restrânsă, să se poată întâlni un număr 
atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în această zonă. 
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Calitate și importanță: 
 

Acest sit gazduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. 
Conform datelor avem următoarele categorii: 
a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 12 
b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor 
migratoare (Bonn): 62 
- Activități și consecințe în interiorul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
c) număr de specii periclitate la nivel global: 3 
Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: 
Mergus albellus 
Cygnus cygnus 
Egretta alba 
Aythya nyroca 
Anas platyrhynchos 
Phalacrocorax pygmaeus 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
Bucephala clangula 
Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: 
Mergus albellus 
Cygnus cygnus 
Egretta alba 
Anas platyrhynchos 
Phalacrocorax pygmaeus 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
Bucephala clangula 
Fulica atra 

În perioada de migrație situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de 
păsări de baltă, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. 
 
Vulnerabilitate: 
 

Vulnerabilitatea sitului este dată de introducerea animalelor domestice pe 
insule, precum și acte de braconaj la vânătoare și pescuit. 

Protecția habitatelor speciilor de floră și faună se impune pentru eliminarea 
impactelor negative cauzate prin pășunatul cu animale domestice în mod neorganizat 
și necontrolat, tăieri de nuiele de răchită, recoltarea de plante medicinale și 
aromatice, extragerea de materiale de construcție (nisip, pietriș,etc), precum și 
prevenirea poluării apelor cu deșeuri menajere și animaliere provenite din 
gospodăriile populației din localitățile situate în amonte. 

 
Măsurile generale de management sunt: 
 
- pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul rând avută 
în vedere protecţia habitatelor acestor specii; 
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- cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea stării de 
conservare specială a habitatelor şi monitorizarea lor; 
- interzicerea/limitarea oricărui tip de poluare-chimică, fonică, fecaloid- menajeră, 
antropică, precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor motorizate-ATV, 
motociclete offroad pe drumurile forestiere şi în afara drumurilor publice; 
- interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor 
- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare în 
habitatele naturale 
- evaluarea calităţii apelor 
- combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a colectării 
diferitelor specii de floră şi faună; 
- conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra necesităţii 
ocrotirii şi protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de mijloace ecologice în 
vederea unei dezvoltării durabile; 
- interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate. 
 
3.2.2. Date privind aria naturală protejată de importanță avifaunistică 
ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei 
 
 

 
 

Figura nr. 11. Harta suprapunerii – ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei 
peste perimetrul comunei Socol 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 75 of 187 
 

Descrierea generală a sitului: 

Denumire: Munții Almăjului-Locvei 

Codul sitului: ROSPA0080 

Suprafaţa actuală: 118.142 ha 

Declarată prin: Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România și fiind reactualizat prin Hotărârea nr. 971 din 5 octombrie 
2011. 

Categoria de management: zonă protejată administrată pentru asigurarea stării 
favorabile de conservare a speciilor de păsări, de importanţă comunitară, în 
conformitate cu Directiva 79/409/CEE, modificată prin Directiva Comisiei 97/49/CE 
din 29 iulie 1997 privind conservarea speciilor de păsări sălbatice. 

Managementul sitului este asigurat de Administraţia Parcului Natural Porţile de 
Fier, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva. 

Suprafața sitului 

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0080 are suprafața de 118.142 
ha, este situată pe teritoriul administrativ al județelor Caraș-Severin (59,3%) și 
Mehedinți (40.7%). Coordonatele sitului: latitudine N N 44° 40' 14", longitudine E 21° 
59' 2". 

Desemnarea sitului 

Munții Almăjului și Locvei, ca și unități majore de relief, sunt componente ale 
Parcului Natural "Porțile de Fier", parc ce a fost constituit în baza Ordinului 
Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 84/30.01.1998, în zona 
Defileului Dunării dintre Baziaș și Gura-Văii, cu o lungime totală de 134 Km, pe raza 
județelor Caraș -Severin și Mehedinți. 

Tipul de proprietate 

Situația juridică a terenurilor se prezintă astfel: proprietate de stat 84,2%, proprietate 
comunală 3,4%, proprietate privată 12,4%. 

Regiunea Biogeografică 

Aria protejată menționată este situată în regiunea biogeografică continentală. 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, 
existente în sit, conform Formularului Standard Natura 2000: 
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Cod Specie Pop. 
rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj Sit. 
Pop. 

Conserv. Izolare Global 

A402 Accipiter 
brevipes 

 5-10 p   C B C B 

A104  
 

Bonasa 
bonasia 

80-110 p    C B C B 

A215 
 

Bubo bubo 5-10 p    C B C B 

A031 Ciconia 
ciconia 

 40-50 p   C B C B 

A080 Circaetus 
gallicus 

 15-30 p   B B C B 

A236 Dryocopus 
martius 

210-230 
p 

   C B C B 

A092 Hieraaetus 
pennatus 

 3-5 p   B B C B 

A075 Haliaeetus 
albicilla 

1 p    C C B B 

A246 Lullula 
arborea 

 1800-
2300 p 

  B B C C 

A338 Lanius 
collurio 

 4900-
50000 p 

  C A C B 

A072 Pernis 
apivorus 

 20-40 p   C B C A 

A220 Strix 
uralensis 

20-30 p    C B C B 

A234 
 

Picus canus 300-350 
p 

   C B C B 

A379 Emberiza 
hortulana 

 >100-
150 p 

  C B C B 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

 300-500 
p 

  B B C B 

A231 Coracias 
garrulus 

 10-12 p   C C B B 

A239 Dendrocopos 
leucotos 

300-350 
Pb 

   C B C B 

A238 Dendrocopos 
medius 

12b00-
130b0 p 

   B B C B 

A103 Falco 
peregrinus 

3-4 p    B C C B 

A091 Aquila 
chrysaetos 

3-5 p    B C C B 

A089 Aquila 
pomarina 

 6-10 p   c B C B 

 
Note: 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 
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ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; Evaluare 
(globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 
 
Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei 
Consiliului 2009/147/EC 
 
Accipiter nisus, Anthus trivialis, Apus melba, Buteo buteo, Buteo lagopus, Cuculus 
canorus, Delichon urbica, Emberiza cirlus, Falco subbuteo, Hippolais pallid, 
Oenanthe oenanthe, Otus scops, Ptyonoprogne rupestris, Sylvia atricapilla, Sylvia 
borin. 
 

Alte specii importante de floră și faună 
 

Cat. Specia Populație Motiv 
M Capreolus capreolus P A 
M Meles meles P C 
M Sus scrofa C D 
P Carpinus orientalis C D 
P Cotinus coggygria R D 
P Fraxinus excelsior C D 
M Martes martes P C 
M Sciurus vulgaris C C 
P Acer pseudoplatanus C D 
P Corylus colurna C D 
P Fagus sylvatica C D 
P Prunus mahaleb C D 

 
DESCRIEREA SITULUI 
Caracteristici generale ale sitului 
 

Cod % CLC Clase de habitate 

N09 2 321 Pajiști naturale, stepe 
N12 2 211-213 Culturi (teren arabil) 
N14 11 231 Pășuni 
N15 5 242,243 Alte terenuri arabile 
N16 74 311 Păduri de foioase 
N26 6 324 Habitate de păduri (păduri de 

tranziție) 
 

Tabel nr. 3. Clasele de habitate din formularul standard Natura 2000 ROSPA0080 
Munții Almăjului-Locvei 
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Alte caracteristici ale sitului 
 

Zonă deluroasă și de munte, în partea de sud cu caracter submediteranean. 
Întâlnim aici stânci abrupte, păduri mari de foioase, fânețe și pășuni în stare 
seminaturală oferind adăpost pentru o gamă variată de specii. Impactul antropic este 
puțin semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu distribuție sudică, care 
cuibăresc doar în câteva zone ale țării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind unul 
dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei. Tot în zonă găsim 
cele mai mari efective de șerpar din afara Dobrogei, situl fiind important și pentru o 
serie de specii de pădure, de stâncării respectiv în partea de nord-vest deține 
populații mari de presură de gradină și de barză albă. 
 
4.2. Calitate și importanță: 
 
Prioritate nr. 8 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. 
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: dumbrăveancă (Coracias 
garrulus); 
C6 – populații importante din 12 specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 12 
specii acvilă de munte (Aquila chrisaetos), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), șerpar 
(Circaetus gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), șoim călător (Falco 
peregrinus), codalb (Haliaeetus albicilla), buhă (Bubo bubo), barză albă (Ciconia 
ciconia), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoare de stejar 
(Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură 
(Picus canus) și presură de grădină (Emberiza hortulana). 
 
4.3. Vulnerabilitate: 
 
Principalii factori care determină vulnerabilitatea sitului conform formularului standard 
Natura 2000: 
• schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților 
agricole ca pășunatul sau cositul; 
• lucrări îndelungate în vecinatatea cuibului în perioada de reproducere; 
• vânătoarea în timpul cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci; 
• vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate; 
• practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapanta, enduro, motor de 
cross, mașini de teren; 
• amenajări forestiere și tăieri în timpul perioadei de cuibărit; 
• distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; adunarea lemnului pentru foc, 
culegerea de ciuperci; 
• deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului; 
• prinderea păsărilor cu capcane; 
• scoaterea puilor pentru comerț ilegal; 
• braconaj; 
• defrișările, tăierile la ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe 
suprafețe mari; 
• tăierea selectivă a arborilor în vârstă sau a unor specii; 
• arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor); 
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• turismul în masă; 
• turismul necontrolat; 
• împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (pășuni, fânețe etc.); 
• industrializarea și creșterea zonelor urbane; 
• amplasare de generatoare eoliene; 
• electrocutare și coliziune în linii electrice. 
 
Măsurile generale de management sunt: 
 
- pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul rând avută 
în vedere protecţia habitatelor acestor specii; 
- cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea stării de 
conservare specială a habitatelor şi monitorizarea lor; 
- interzicerea/limitarea oricărui tip de poluare-chimică, fonică, fecaloid- menajeră, 
antropică, precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor motorizate-ATV, 
motociclete offroad pe drumurile forestiere şi în afara drumurilor publice; 
- interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor 
- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare în 
habitatele naturale 
- evaluarea calităţii apelor 
- combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a colectării 
diferitelor specii de floră şi faună; 
- conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra necesităţii 
ocrotirii şi protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de mijloace ecologice în 
vederea unei dezvoltării durabile; 
- interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 80 of 187 
 

3.2.3. Informații privind situl de importanță comunitară Porțile de Fier, cod 
ROSCI0206 
 

 

 

Figura nr. 12. Harta suprapunerii – ROSCI0206 Porțile de Fier peste perimetrul 
comunei Socol 

Suprafața sitului 
 

Aria naturală de interes comunitar Porțile de Fier, cod ROSCI0206, are 
suprafața de 125.543 ha, este situată pe teritoriul administrativ al județelor Caraș-
Severin (59%) și Mehedinți (41%). Coordonatele sitului: latitudine N 44°39'57", 
longitudine E 21°59'2". 
 
Desemnarea sitului 
 

Situl se suprapune în mare parte peste Parcului Natural "Porțile de Fier", parc 
ce a fost constituit în baza Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției 
Mediului nr. 84/30.01.1998, în zona Defileului Dunării dintre Baziaș și Gura-Văii, cu o 
lungime totală de 134 Km, pe raza județelor Caraș -Severin și Mehedinți. 
Managementul sitului este asigurat de Administraţia Parcului Natural Porţile de 
Fier, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva. 
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Situl Porțile de Fier este constituit dintr-o fâșie aproximativ paralela cu fluviul 
Dunărea, a cărei morfologie este mult mai impunătoare și complexă. Deși sunt unități 
naturale distincte ele se completează într-o armonie perfectă, la care contribuie toate 
componentele naturale precum și așezările omenești cu specificul lor economic și 
etnografic. 
Tipul de proprietate 
 
Ponderea terenurilor pe categorii de proprietari este următoarea: statul 64,0 %, 
primăriile 16,8 % și persoanele fizice 19,2 %. 
 
Regiunea Biogeografică 
 
Aria protejată menționată este situată în regiunea biogeografică continentală. 
 
Cea mai mare parte a ariei naturale protejate este proprietate a statului. Din punct de 
vedere al folosinţei terenului, clasificat pe categorii Corine, situația se prezintă astfel: 
Tipuri/clase de habitate 
Clasele și tipurile de habitate prezente în aceasta arie protejată sunt prezentate 
mai jos, așa cum sunt menționate în Formularul Standard Natura 2000: 
 
Cod habitat Demunire habitat Cod Corine Land 

Cover 
Suprafața ocupată 
% din suprafața 
totală a sitului 

N06  Râuri, lacuri 511,512 8 
N09  Pajiști naturale, 

stepe 
321  2 

N14  Pășuni 231 10 
N15  Alte terenuri arabile 242,243 5 
N16  Păduri de foioase 311 69 
N26  Habitate de păduri 324 6 
 

Tabel nr.4. Clasele și tipurile de habitate prezente în ROSCI 0206 Porțile de Fier 
 
 
Habitatele Natura 2000 prezente în ROSCI 0206 Porțile de Fier sunt 
urmatoarele: 
 
Cod Denumire habitat Suprafața 

ocupată % 
Elemente privind evaluarea sitului 

Reprezentativitate Suprafața 
relativă 

Stare de 
conservare 

Evaluare 
globală 

3140 Ape puternic 
oligo-mezotrofe 
cu vegetatie 

0,1 B C B B 
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bentonica de 
specii de Chara 

3260 Cursuri de apa 
din zonele de 
campie, pana la 
cele 
montane, cu 
vegetatie din  
Ranunculion 
fluitantis si 
Callitricho-
Batrachion 

1 B B B B 

6260· Pajisti panonice 
si vest- pontice 
pe nisipuri  

0,01 B C B B 

9180· Paduri din Tilio-
Acerion pe 
versanti abrupti, 
grohotisuri si  
ravene 

0,2 A B A A 

91KO Paduri ilirice de 
Fagus 
sylvatica 
(Aremonio-
Fagion) 

20 A A A A 

91LO Paduri ilirice de 
stejar cu   carpen 
(Erythronio-
Carpiniori) 

17 A A A A 

3130 Ape statatoare 
oligotrofe 
pana la 
mezotrofe cu 
vegetatie din 
Littorelletea 
uniflorae si/sau 
lsoeto- 
Nanojuncetea 

1 B C B B 

6110· Comunitati 
rupicole calcifile 
sau pajisti 
bazifite din 
Alysso- 

Sedion albi 

1 B C B B 

6190 Pajisti panonice 
de stancarii 
(Stipo-
Festucetalia 
pallentis) 

0,1 B B B B 

6430 Comunitati de 
liziera cu 
ierburi inalte 
higrofile de la  
nivelul campiilor, 
pana la cel 
montan si alpin 

2 B C B B 

8120 Grohotisuri 
calcaroase si de 
 sisturi 

0,01 B C B B 
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calcaroase din 
etajul montan 
pana in cel alpin 

(Thlaspietea 
rotundifolii) 

 
8230 Comunitati 

pioniere din 
Sedo- 
Scleranthion sau 
din Sedo 
albi Veronicion 
dilleni pe 
stancarii 
silicioase 

1 B A B B 

9530· Vegetatie 
forestiera sub 
mediteraneeana 
cu endemitul  
Pinus niqra sso. 
banatica 

0,1 B C B B 

91AA Vegetatie 
forestiera ponto- 

sarmatica cu 
stejar pufos 

 

0,05 B C B B 

3150 Lacuri eutrofe 
naturale cu 
vegetatie tip 
Magnopotamion  
sau 
Hydrocharition 
 

3 B C B B 

8220 Versanti stancosi 
cu vegetatie 

chasmofitica pe 
roci silicioase 

0,05 B C B B 

8310 Pesteri in care 
accesul 

publicului este 
interzis 

2,5 A B B B 

9110 Paduri de fag de 
tip Luzulo- 
Faqetum 
 

1 B C B B 

9130 Paduri de fag de 
tip Asperulo- 
Faqetum  
 

20 A B A A 

9170 Paduri de stejar 
cu carpen de  tip 
Galio-
Carpinetum 

0,6 B B B B 

91EO· Paduri aluviale 
cu Alnus 
glutinosa si 
Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, 

0,1 A B A A 
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Alnion incanae, 
Salicion 
albae) 

91MO Paduri balcano-
panonice de cer 
si gorun 

0,3 B C B B 

91Y0 Paduri dacice de 
stejar si carpen 

0,1 B C B B 

92AO Zavoaie cu Salix 
alba si Populus 

alba 

0,1 B C B B 

40AO* Tufarisuri 
subcontinentale  
peri-panonice 
 

2 B B B B 

6210* Pajisti uscate 
seminaturale si 

faciesuri cu 
tufarisuri pe  

substrat calcaros 
(Festuco- 

Brometalia) 
 

0,1 B C B B 

8210 Versanti stancosi 
cu vegetatie 

chasmofitica pe 
roci  

calcaroase 

0,1 B B B B 

9150 Paduri medio-
europene de faq 
din 
Cephalanthero-
Faqion 

5 B A B B 

3280 Rauri 
mediteraneene 

cu 
scurgere 

permanenta cu 
specii din 
Paspalo- 

Agrostidion si 
perdele de 

Salix si Populus 
alba. 

0,001 A A A A 

 
Tabel nr 5: Habitatele consemnate în fișa sitului ROSCI 0206 Porțile de Fier 

 
Note: REPREZENTATIVITATEA: gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în 
cadrul sitului. Folosind sistem de ierarhizare: 

A: reprezentativitate excelentă; 

B: reprezentativitate bună 

C: reprezentativitate semnificativă.  

D: prezență nesemnificativă. 
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SUPRAFAȚA RELATIVĂ: suprafața sitului acoperit de habitatul natural raportat la 
suprafața totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului național. 

Acest criteriu trebuie exprimat ca un procentaj „p”.  

A: 100 >= p > 15% 

B: 15 >= p > 2% 

C: 2 >= p > 0% 

 STADIUL DE CONSERVARE: Gradul de conservare a structurii și funcțiilor tipului 
de habitat natural respectiv, precum și posibilitățile de refacere. 

A: conservare excelentă 

B: conservare bună 

C: conservare medie sau redusă 

Analizând tabelul anterior se observă că habitatele prezente în situl 
ROSCI0206 Porțile de Fier au o reprezentativitate bună, iar la data declarării sitului 
se aflau la un nivel de conservare bună. 

Speciile existente în situl de importanță comunitară ROSCI0206 Porțile de Fier 
conform formularului standard Natura 2000: 
 
• Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
1308 Barbastella barbastellus 
1302 Rhinolophus mehelyi 
1303 Rhinolophus hipposideros 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 
1305 Rhinolophus euryale 
1306 Rhinolophus blasii 
1307 Myotis blythii 
1310 Miniopterus schreibersi 
1316 Myotis capaccinii 
1318 Myotis dasycneme 
1323 Myotis bechsteini 
1324 Myotis myotis 
1352 Canis lupus 
1355 Lutra lutra 
1361 Lynx Iynx 
 

Speciile de mamifere enumerate nu au fost observate în timpul ieșirilor pe 
teren pe teritoriul administrativ al comunei Socol. 

De asemenea, se remarcă faptul că la scara întregii zone morfogeografice a 
bazinului Nera, precum și a zonei de contact a masivelor muntoase Locvei și 
Almăjului, teritoriul comunei Socol reprezintă o dimensiune punctuală, ceea ce 
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denota că speciile de mamifere care ar putea fi prezente pe amplasament, sau în 
vecinătate, acolo unde vor putea găsi condiții similare în zone foarte apropiate și fără 
dificultate pentru a se reloca. 
 
• Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE 
 
1188 Bombina bombina 
1193 Bombina variegata 
1217 Testudo hermanni 
1220 Emys orbicularis 
 
• Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
 
1124 Gobio albipinnatus 
1130 Aspius aspius 
1134 Rhodeus sericeus amarus 
1138 Barbus meridionalis 
1146 Sabanejewia aurata 
1157 Gymnocephalus schraetzer 
1159 Zingel zingel 
1160 Zingel streber 
1163 Coitus gobio 
2522 Pelecus cultratus 
2555 Gymnocephalus baloni 
1145 Misgumus fossilis 
2011 Umbra krameri 
 
• Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE 
 
1032 Unio crassus 
1052 Euphydryas matuma 
1059 Maculinea teleius 
1060 Lycaena dispar 
1061 Maculinea nausithous 
1074 Eriogaster catax 
1078 Callimorpha quadripunctaria 
1083 Lucanus cervus 
1084 Osmoderma eremita 
1087 Rosalia alpina 
1088 Cerambyx cerdo 
1089 Morimus funereus 
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1093 Austropotamobius torrentium 
4014 Carabus veriolosus 
4020 Pilemia tigrina 
4046 Cordulegaster heros 
4064 Theodoxus transversalis 
 
• Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
 
1428 Marsilea quadrifolia 
1898 Eleocharis camiolica 
1939 Agrimonia pilosa 
2097 Paeonia officinalis ssp. banatica 
2120 Thlaspi jankae 
2285 Colchicum arenarium 
2327 Himantoglossum caprinum 
4066 Asplenium adulterinum 
4067 Echium russicum 
4096 Gladiolus palustris 
2093 Pulsatilla grandis 
2300 Tulipa hungarica 
2318 Stipa danubialis 
 
Alte specii importante de floră și faună: 
 
Mamifere: Arvicola terrestris, Crocidura suaveolens, Capreolus capreolus, Dryomys 
nitedula, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concotor, Felis silvestris, 
Marles marles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, 
Myocastor coypus, Myotis bechsteinii, Myotis cap accinii, Myotis daubentonii, Myoxus 
glis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Meles meles, Microtus arvalis, Muscardinus 
avellanarius, Mustela putorius, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Pipistrellus 
pipistrellus, Plecotus auritus, Nyctalus noctula, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Talpa europaea, Vulpes vulpes, Vesperlilio murinus. 
Amfibieni: Bufo bufo, Bufo viridis, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana 
esculenta, Rana temporaria, Rana ridibunda, Salamandra salamandra, Triturus 
vulgaris. 
Pasari: Accipiter gentilis, Alcedo atthis, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas 
strepera, Anas querquedula, Apus melba, Aquila chrysaetos, Ardea cinerea, Ardea 
purpurea, Ardeola ralloides, Aythya fuligula, Aythya ferina, Aythya marila, Aythya 
nyroca, Bubo bubo, Botaurus stellaris, Buteo buteo, Bucephala clangula, 
Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Corvus 
corax, Coracias garrulous, Crex crex, Dendrocopos medius, Dryocopus marlius, 
Dendrocopos syriacus, Egretta garzetta, Egretta alba, Erithacus rubecula, Falco 
peregrinus, Falco tinnunculus, Fulica atra, Lanius collurio, Motacilla alba, Motacilla 
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cinerea, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Phalacrocorax pygmeus, Pica 
pica, Picus canus, Turdus merula, Tyto alba, Stema hirundo, Vanellus vanellus, 
Upupa epops. 
Plante: Acer monspessulanum, Alyssum pichleri, Ammannia verlicillata, Acinos ro 
tun difolius, A/yssum pulvinare, Armoracia macrocarpa, Bassia laniflora, Campanula 
crassipes, Campanula grossekii, Campanula lingulata, Cardamine graeca, Carex 
hallerana, Carlina acanthifolia ssp. Acanthifolia, Cephalaria laevigata, Centaurea 
atropurpurea ssp. Atropurpurea, Cephalaria uralensis ssp. Multifida, Cirsium 
creticum, Colchicum autumnale, Comandra elegans, Convolvulus althaeoides SSp. 
Tenuissimus, Coronilla emerus SSp. Emeroides, Corylus columa, Crocus flavus, 
Crocus reticulates, Cyperus longus, Cynosurus echinatus, Cyperus serotinus, 
Dianthus giganteus ssp. Banaticus, Dianthus pinifolius, Digitalis ferruginea, Echinops 
bannaticus, Elymus panormitanus, Erythronium dens-canis var. niveum, Erysimum 
comatum, Euphorbia myrsinites, Festuca vaginata, Fimbristylis bisumbellata, 
Fumana procumbens, Fumaria thuretii, Fritillaria orientalis, Fumaria kralikii, 
Galanthus nivalis, Goniolimon tataricum, Gagea bohemica, Gladiolus iIIyricus, 
Heliotropium supinum, Hypericum rochelii, Iris pseudacorus, Jasione dentate, 
Jasione montana, Jurinea g/ycacantha, Lemna minor, Lindemia procumbens, 
Lindemia procumbens, Linum uninerve, Ludwigia palustris, Minuarlia hamata, 
Minuarlia cataractarum, Minuarlia hirsuta ssp. Frutescens, Notholaena marantae, 
Onobrychis alba, Onosma heterophylla, Ophrys scotopex ssp. Comuta, Orchis 
laxiflora ssp. Elegans, Orchis militaris, Orchis moria ssp. Picta, Orchis papilionacea, 
Orchis simian, Onosma arenaria, Ophrys apifera, Orchis coriophora ssp. Fragrans, 
Orchis mascula ssp. Signifera, Orchis pallens, Orchis purpurea, Petrorhagia iIIyrica 
ssp. Haynaldiana, Paeonia officinalis, Petrorhagia saxifrage, Pinus nigra ssp. 
Banatica, Polygala supina ssp. Hospital, Pulsatilla montana, Paeonia daurica, 
Paspalum paspalodes, Petrorhagia saxifrage, Phragmites australis, Polycarpon 
tetraphyllum, Prangos carinata, Salix fragilis, Salvinia natans, Satureja montana ssp. 
Kitaibelii, Sedum dasyphyllum, Stipa eriocaulis, Salix alba, Salvinia natans, 
Saponaria glutinosa, Scorzonera lanata, Stipa bromoides, Thymus comosus, 
Tragopogon floccosus, Trapa natans, Tulipa hungarica ssp. Undula tifolia, 
Tragopogon balcanicus, Trapa natans, Typha shuttleworlhii, Veronica spicata ssp. 
Crassifolia Vulpia ciliate, Wolffia arrhiza. 
Pesti: Abramis brama, Acipenser ruthenus, Carassius carassius, Esox lucius, Silurus 
glanis, Umbra krameri, Acipenser ruthenus, Anguilla anguilla, Cyprinus carpio, 
Sander lucioperca, Tinca tinca. 
Reptile: Ablepharus kitaibelii, Anguis fragilis, Coluber caspius, Coronella austriaca, 
Elaphe longissima, Lacerta praticola, Lacerta vivipara, Natrix tessellate, Podarcis 
muralis, Podarcis taurica, Vipera ammodytes, Vipera berus. 
Nevertebrate: Aglais urficae, Apatura iris, Astacus astacus, Inachis io, Nymphalis 
antiopa, Unio pictorum, Zygaena filipendulae, Amata phegea, Argynnis paphia, 
Carabus gigas, Iphiclides podalirius, Stylurus flavipes, Vanessa atalanta. 
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Alte caracteristici ale sitului 
 
 Geologia sitului "Porțile de Fier" este deosebit de complexă, având în vedere 
că se suprapune unității de orogen a Munților Carpați. 
 Diversitatea ridicată a habitatelor, în acest spațiu existând 171 de habitate, din 
care 26 sunt unice pentru România și 21 de interes comunitar. 
 Zona de sedimentare Cerna - Jiu cuprinde în arealul "Porțile de Fier", sectorul 
cel mai spectaculos al văii transversale a Dunării - Cazanele Mari și Cazanele Mici. 
 Zona Porților de Fier se prezintă deci sub forma unui adevărat muzeu geologic 
în aer liber, existând o serie de puncte de atracție geologică și paleontologică 
renumite la nivel național (sinclinalul suspendat Munteana, punctele fosilifere Svinița 
și Bahna, neck-ul vulcanic Permian Trescovat, Defileul Dunării, formațiunile carstice 
etc.). La vest de localitatea Belobresca, pe o distanță de aproximativ 11 km în lungul 
Dunării se evidențiază o serie de depozite loessoide cuaternare, ce formează 
adevarate abrupturi, unele fiind declarate rezervații naturale (Râpa cu lăstuni - loc de 
cuibărit pentru unele specii de lăstuni). 
 Între localitățile Baziaș și Gura Văii apare ca unitate geomorfologică distinctă 
în peisajul Porților de Fier, Defileul Dunării, cu o lungime totală de 134 km, cel mai 
spectaculos defileu european. 
 Cel mai spectaculos și mai interesant din punct de vedere peisagistic este 
relieful carstic. 
 Există patru zone umede, două în lacul de acumulare (Ostroavele – Moldova 
Veche și Insula Calinovăț) și pe malul stâng al Fluviului (Balta Nera- Dunăre și 
Pojejena - Divici). 
 Zonele umede oferă condiții favorabile de reproducere a unui număr mare de 
specii migratoare, datorită posibilităților optime de hrănire în sezonul cald din acest 
complex biocenotic și datorită faptului că speciile de păsări acvatice cuibăresc aici, 
având cuiburile amplasată aproape exclusiv în habitatul de stufărișuri și papunișuri. 
 
Importanța sitului 
 
 Importanța conservării florei în zona Defileului Dunării (în special Cazanele și 
Ostrovul Moldova Veche) considerate rezervații naturale și Cazanele de la Dunăre cu 
pădurea și vegetația stâncilor, de un colorit meridional, locul clasic al plantelor Tulipa 
hungarica și Campanula crassipies (azi în lista speciilor rare și respectiv pericilitate;
 Pădurea domină peisajul general, indicele de naturalitate calculat pentru situl 
Porțile de Fier înregistrând valori frecvente de 80%. Formațiile vegetale, condiționate 
de dinamica în timp a asociații lor (grupărilor) și de parametrii topoedafici sunt 
atribuite etajului nemoral. În locul pădurilor termofile defrișate s-au instalat tufărișuri 
termofile (șibleac), o formațiune vegetală secundară de stejar pufos cu multă 
cărpiniță, mojdrean și liliac sălbatic căreia i se adaugă specii submediteraneene, 
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saxicole și calcicole. În zonele de luncă inundabilă apar înmlăștiniri în care domină 
trestia. 
 O proporție importantă a mamiferelor este data de microchiroptere, specii de 
interes comunitar, reprezentate prin membrii a două familii: Vespertilionidae (Myotis 
bechsteinii, Myotis capacinii, Vesperlilio murinus) și Rhinolophidae (Rhinolophus 
eurialis, Rhinolophus ferrum- equinum, Rhinolophus blasil). 
Carnivorele sunt prezente atât prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul (Ursus 
arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx Iynx) cât și prin specii de dimensiuni reduse, 
cum sunt mustelidele Meles meles, Marles marles. Din fauna parcului nu lipsesc 
ierbivorele, ele fiind reprezentate de Cervus elaphus (cerbul), Capreolus capreolus 
(caprior). 
Dintre cele 4873 nevertebrate întâlnite în situl Porțile de Fier, statut special au: 
- Patru specii de gasteropode - Theodoxus traversalis, Anisus vorliculus, Herilla 
daciea, Helix pomatia. 
- Clasa Insecta are cinci reprezentanți cu statut aparte, unul din ordinul Coleoptera 
(Lucanus cervus L.), iar ceilalți patru din ordinul Lepidoptera (Eriogaster eatax L., 
Lycaena dispar rutilus Wemb., Pamassius mnemosyne wagneri Bryk, Kirinia 
roxelana Cr.), 
Numărul mare de plante superioare (1668), din care 14 endemice pentru România. 
Din cercetările întreprinse până în prezent rezultă că fauna situl "Porțile de Fier" se 
compune din 5205 taxoni, dintre care 4873 nevertebrate și 332 vertebrate. Dintre 
vertebrate, o prezență ridicată înregistrează clasa Aves, cu 205 de reprezentanți, 
urmată de clasa Pisces, cu 63 de reprezentanți, cea mai slab reprezentată clasa fiind 
Amfibia, cu doar 12 taxoni. 
În situl "Porțile de Fier" au fost semnalate 14 specii de amfibieni și 17 specii de 
reptile. Dintre acestea, amfibianul Pelobates syriacus și reptilele Testudo hermanni, 
Ablepharus kitaibelii, Lacerta praticola, L. muralis, L. taurica, L. viridis, Coluber 
jugularis și Vipera ammodytes sunt elemente est-mediteraneene, respectiv 
mediteraneene strict protejate. 
 
Vulnerabilitate 
 
Vulnerabilitatea sitului conform formularului standard Natura 2000 este dată de 
activitățile antropice care afectează habitatul multor specii de floră și faună sălbatică: 
 

 Cultivare 
 Fertilizarea 
 Abandonarea sistemelor pastorale 
 Exploatare fără replantare 
 Pescuit profesionist (industrial) 
 Vânătoare 
 Colecționare (insecte,reptile,amfibieni) 
 Urbanizare continuă 
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 Poluarea apei, aerului și solului 
 Vandalism 
 Eroziunea 
 Invazia unei specii 
 Utilizarea pesticidelor 
 Creșterea animalelor 
 Managementul nivelelor de apă 
 Pășunatul 
 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
 Incendiere 
 Pescuit într-o locație fixă 
 Luare/Indepartare de fauna 
 Braconaj, otrăvire, capcane 
 Sporturi nautice 
 Drumuri, drumuri auto 
 Eutrofizarea 
 Cosire și tăiere 
 Pescuit sportiv 
 Navigație 

 

 În vederea atingerii scopurilor reţelei ecologice Natura 2000, trebuie avute în 
vedere unele măsuri de management, astfel: 
- cartarea, menţinerea sau unde este cazul refacerea stării de conservare favorabilă 
a habitatelor, urmată de monitorizarea acestora; 
- interzicerea/limitarea tăierilor în habitatele forestiere prioritare; 
- interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere în habitatele forestiere 
prioritare; 
- promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere; 
- interzicerea/limitarea tratamentelor chimice în habitatele forestiere; 
- interzicerea/limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare, în 
habitatele naturale; 
- reglementarea păşunatului, prin menţinerea de efective şi de specii conform 
bonităţii fiecărei păşuni, şi a cositului în perioadele optime acestei activităţii, având 
prioritate menţinerea stării favorabile a habitatului; 
- reglementarea activităţilor tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în 
limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, cu tehnologii cu impact 
redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci sau de plante medicinale; 
- extragerea speciilor invazive din habitatele prioritare; 
- interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, îngrăşămintelor chimice sau ale altor 
amendamente în habitatele de pajişti; 
- interzicerea arderii vegetaţiei; 
- conştientizarea comunităţilor asupra necesităţii protecţiei şi conservării habitatelor; 
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3.3. Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și/sau 
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața și în vecinătatea PP 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 
2009/147/CE, existente în sit, ROSPA0080 Munții Almăjului- Locvei și 
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier conform formularului 
standard Natura 2000: 

Ciconia ciconia                                                                                                  Barza albă   

 

Legenda:, roșu- arealul de cuibărit; 
albastru – cartier de iernare, galben-
zone de migrație intensă; 
 

      

Mărimea: 110 cm. 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
 
Descrierea speciei: Pasăre de talie mare din 
ornitofauna ţării care s-a apropiat de om şi îşi 
construieşte cuibul în vecinătatea noastră. Nu 
poate fi confundată cu nici o altă pasăre: are 
picioare lungi şi un cioc roşu, penele corpului sunt 
albe, iar remigele negre. Diferenţele dintre sexe 
sunt aproape inexistente: în general masculul 
este mai mare (în medie 3,8 kg) decât femela (3,3 
kg). Puii au la început ciocul şi picioarele negre. 
Mai târziu, picioarele devin roşii-maronii, iar de la 
vârsta de nouă săptămâni şi culoarea ciocului se 
pigmenteză treptat în roşu. Pentru o perioadă de 
timp, însă, se va mai păstra la vârful ciocului 
culoarea neagră. Barza albă poate fi recunoscută 
uşor şi în zbor: are gâtul şi picioarele întinse, spre 
deosebire de stârci, la care în zbor gâtul este 
întotdeauna strâns în formă de „S”. 

Mod de cuibărit: Acesta este amplasat pe un loc 
însorit şi înalt cu o vedere bună asupra zonelor 
de hrănire. Este construit din crengi, rădăcini, 
pământ şi este căptuşit cu paie, fân, iarbă, 
bălegar, uneori şi cu hârtie şi cârpe. În cursul 
anilor, în urma reparaţilor, poate să ajungă la 
mărimi impresionante atingând un diametru de 1-
1,5 m, o înălţime de până la 2 m şi o greutate de 
1-2 tone. Un cuib nou poate fi construit de 
perechea de berze în jur de 8 zile. Deobicei, 
perechea foloseşte mai mulţi ani la rând acelaşi 
cuib. 
 
Regim alimentar: hrănește cu broaște, pești, 
insecte, viermi. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Pernis apivorus                                                                                                Viespar 

 

 
 

Legenda: roșu- arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 
 

        

 

Mărimea: 45 - 50 cm. 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară şi de 
pasaj. 
 
Descrierea speciei: Viesparul, cunoscut şi sub 
denumirea de şorecarul viespilor, este o specie 
caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. 
Lungimea corpului este de 52-59 cm şi greutatea 
medie de 750 g pentru mascul şi 910 g pentru 
femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 113-
135 cm. Lungimea corpului este puţin mai mare 
decât a şorecarului comun ( Buteo buteo ) şi poate 
fi uşor confundat cu acesta, mai ales de la 
distanţă. Sexele pot fi diferenţiate după penaj, 
ceea ce este o situaţie neobişnuită pentru păsările 
mari de pradă. Masculul are capul gri-albăstrui iar 
femela maro. În general, femela este mai închisă 
la culoare decât masculul. 

Mod de cuibărit: cuibăreşte în păduri bătrâne dar 
şi în liziere, uneori foloseşte cuiburile părăsite de 
cioara de semănătură sau grivă. 
 
Caracteristicile cuibului: materialul folosit pentru 
construcţie este alcătuit din crenguţe uscate; 
înălţimea faţă de sol: circa 10 m. 
Perioada de cubărit: mai – iulie. 
Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 1 - 3. 
Timp de clocire: 28 - 35 zile. 
Timp de şedere în cuib a puilor: 40 - 55 zile 
 
Regim alimentar: Se hrăneşte cu larve şi adulţi de 
insecte, în special viespi şi albine, dar şi cu 
rozătoare, păsări, şopârle şi şerpi. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Heliaetus albicilla                                                                                                    Codalb 

 

 
Legenda: mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat; roșu- arealul de cuibărit; 

 

 

Mărimea: 70-90 cm 
Categorie fenologică: migrator parțial 

Descrierea speciei: Codalbul este corpolent și 
cu o talie mare, are o silueta masivă 
caracterizată prin o anvergură mare și o coadă 
scurtă cuneiformă. Penajul este de culoare brun 
închis (cafeniu), cu excepția capului și bazei 
gâtului care sunt mai deschise. Păsările bătrâne 
au capul și gâtul alb. Adulții au o coadă albă. 
Aripile sunt mari în formă de "ușă de hambar". 
Capul este mare și ciocul foarte masiv. Ciocul 
este brun-negricios la tineri, galben la adulți; 
puternic, lung, drept, încovoiat brusc spre vârf. 
Picioarele sunt galbene, la fel ca și degetele cu 
unghii negre, mult curbate. Jumătate din 
lungimea picioarelor sunt acoperite cu pene. 

Mod de cuibărit: Cuibul este o construcție 
masivă situat în arbori din vecinătatea apelor; el 
este mărit mereu în decursul anilor și este format 
din bețe și crengi și este căptușit cu plante verzi, 
ramuri cu frunze, lână, cârpe etc. Cuibul este 
construit de ambele sexe: masculul aduce 
materialul, iar femela construiește cuibul. 
Cuibărește în arbori din vecinătatea apelor. 

Regim alimentar: Se hrănește cu pești, broaște, 
șerpi, rațe, iepuri, popândăi, hoituri. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Circaetus gallicus                                                                                                    Șerpar 

 
 

Legenda: roșu- arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 

 

 
 

 
Mărimea:  66- 70 cm. 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
 
Descrierea speciei: Partea superioară a 
corpului este brună, parte ventrală deschisă la 
culoare (albă) cu dungi longitudinale. Pe flancuri 
si pe tibii, penele sunt pătate cy brun. Coada 
bandată (3 straifuri). Treimea anterioară a 
corpului (cap, piept, până la nivelul 
abdomenului) brune. Aripile sunt lungi cu capătul 
distal al remigelor negru (ori brun întunecat spre 
negru). 
Specie diurnă. Ziua, stationează pe arbori înalti 
care îi asigură prin posibilitatea controlului unui 
câmp larg vizual coeficientul de sigurantă 
necesar. 
 
Mod de cuibărit: pasăre clocitoare în toată tara. 
Se reproduce în perioada aprilie-iulie, 
construindu-si în fiecare an alt cuib plasat de 
regulă în arborii înalti din liziere sau raristi. O 
particularitate a speciei este aceea că depune 
un singur ou ceea ce în conditiile actuale poate 
reverbera negativ în rata natalitătii realizate; ne 
pronuntăm astfel deoarece o a doua pontă de 
înlocuire este putin probabilă. Oul este oval, alb, 
mat, indirect pătat prin contact cu resturile 
organice rămase (chiar dacă numai temporar) în 
cuib. Maturitatea sexuală o atinge la 3-4 ani.  
 
Regim alimentar: Carnivor. Se hrăneste cu 
amfibieni si reptile, ophidieni, de unde i se trage 
si numele. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus  a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Aquila pomarina                                                                             Acvilă țipătoare mică 

 

 
 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 
 

 
 
      

 

Mărimea: 57 - 64 cm.  
 
Categorie fenologică: oaspete de vară.  
 
Descrierea speciei: Adultul maro-inchis, cu 
supraalarele mici si mijlocii de o nuanta evident 
mai deschisa, chiar maro-galben-sura, cap maro 
deschis; o pata deschisa deasupra bazei remigelor 
primare interioare si o culoare deschisa pe 
supracodale. Juvenilul este putin mai inchis, in 
special pe cap, dar prezinta un contrast 
asemanator intre supraalare si restul aripii. Mai 
putin patata decat specia anterioara, juvenilul are o 
dunga foarte ingusta de-a lungul varfurilor 
supraalarelor. O pata mica deschisa . Silueta si 
zbor asemanatoare cu ale acvilei tipatoare mari. 
Subalare de o culoare ciocolatie, in mod normal 
mai deschise si niciodata mai inchise decat 
remingele. Penajul gambei mai putin abundent. 
Strigatele nu atat de sonore ca cele ale acvilei 
tipatoare mari. 
 
Mod de cuibărit: cuibăreşte în arborii din pădurile 
bătrâne şi îşi amplasează cuibul în coroanele 
înalte. Caracteristicile cuibului: foloseşte acelaşi 
cuib mai mulţi ani, completându-l, cuibul este 
construit din bucăţi de ramuri; interiorul este 
căptuşit cu iarbă, frunze şi crenguţe fine; înălţimea 
faţă de sol: 20 - 25 m.  
Perioada de cubărit: aprilie – mai.  
Număr de ponte pe an: 1.  
Număr de ouă în pontă: 2 - 4.  
Timp de clocire: 38 - 40 zile.  
Timp de şedere în cuib a puilor. 50 - 55 zile. 
 
 Regim alimentar: mamifere, păsări, reptile, 
batracieni dar şi insecte mari şi hoituri. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Aquila chrysaetus                                                                                    Acvilă de munte

 

 
 
Legenda: roșu: areal de cuibărit, 
mov: prezența speciei în tot cursul 
anului, verde: pasaj, albastru: a fost 
semnalat fără cuibărire 

 
 

 

 
Mărimea:  85 - 90 cm. 
 
Categorie fenologică: sedentară. 
 
Descrierea speciei: Este o pasare tip de prada. 
 femela este mai mare decat masculul. Culoarea 
corpului este cafenie, aurie in partea anterioara; 
radacina cozii este albicioasa, capul mai deschis, 
uneori galben-auriu. Tinerii au culori mai inchise. 
Ciocul este brun, galben spre radacina, iar 
picioarele au degete galbene, unghii negre, 
curbate si foarte ascutite.  
 
Mod de cuibărit:  Ouale, in numar de doua, sunt 
depuse la intervale de 3 - 4 zile de la sfarsitul lui 
martie-inceputul lui aprilie. Sunt fara luciu, au 
coaja aspra, de culoare alba, cu puncte sau pete 
maro, violet-maro sau gri-deschis. Incubatia 
dureaza 43 - 45 de zile; are loc o singura clocire 
pe an, cloceste femela, uneori ambii parteneri. 
Puii sunt apti de zbor la 63 - 70 de zile. La inceput 
sunt acoperiti cu puf alb sau gri deschis, cu zona 
ochilor intunecata. Puiul mai puternic il elimina pe 
cel mai slab. 
 
Regim alimentar: Se hraneste cu soareci, serpi, 
iezi de ciuta, iepuri, veverite, jderi, pui de vulpe, 
prepelite, cocosi de munte, cadavre proaspete. 
 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Hieraaetus pennatus                                                                                     Acvilă mică 

 

 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 

 

 

Mărimea:  42-49 cm 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
Descrierea speciei:  Coloristic poate prezenta o 
faza mai întunecată, brună-cenușie, mai rară, cu 
partea ventrală aproape uniform brună și o faza 
deschisă, ventral cu câteva dungi brune pe fond 
alb. În ambele cazuri prezintă în zona umerilor 
câte o mică pată albă. 
Mod de cuibarit: Perechile sosesc primavara 
împerecheate și se presupune existența unei 
monogamii de durată. Teritoriul este pentru 
aceasta acvilă relativ mic: perechile clocesc în 
habiate optime la distanțe de câteva sute de 
metri. Adesea adopta cuiburi vechi ale altor 
specii, situate pe arbori, uneori pe stancării. 
Cuiburile sunt reparate, iar adâncitura lor este 
ornata cu ramurele verzi. În caz ca realizează 
cuiburi proprii acestea sunt construite de ambele 
sexe și au la început diametre de cca 70 cm; cu 
timpul devin mai mari. Uneori cuiburile pot fi 
găsite în stâncării. Depune spre sfârșitul lunii 
aprilie/ începutul lunii mai cel mai adesea 2 ouă 
care prezintă pe un fond albicios, uneori cu tentă 
verzuie, pete rare, palide și sterse, de culoare 
brună-deschisă și cenușie. Frecvent apare o 
pătare suplimentară datorată frunzelor din cuib, 
aflate în descompunere. Ouăle sunt depuse la 
intervale de 2-4 zile. Clocitul, efectuat 
preponderent de femela, începe cu primul ou și 
durează 35-38 de zile; puii semialtriciali sunt 
complet înaripați, după cca 6 săptămâni și stau 
în cuib cca 7-8 săptămâni. Sunt hrăniâi de adulți 
până în august -septembrie. 

Regim alimentar: Se hrănește preponderent cu 
vertebrate mici: reptile, păsări și mamifere 
(popândăi, harciogi, șoareci, șobolani s.a.) pe 
care le prinde din zbor, din picaj sau, uneori, din 
zborul pe loc; vara consuma în proporție redusă 
și insecte pe care le prinde în zbor sau la pândă, 
la înălțime mică. 

 
 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Falco peregrinus                                                                                            Șoim călător

 
 
Legenda: roșu: areal de cuibărit, mov: 
prezența speciei în tot cursul anului, 
albastru: a fost semnalat fără cuibărire. 
 
 

 
 
      

 
Marimea: 36 – 48 cm. 
 
Categorie fenologică: sedentara și oaspete 
de iarnă 
 
Descrierea speciei: Soimul calator este cel 
mai rapid animal de pe planeta. Are capul 
negricios cu „mustaţă” vizibilă şi bine 
conturată, spatele şi dosul aripii fiind cenuşii. 
Obrazul, guşa şi gâtul sunt albe, 
iar abdomenul este albicios cu striuri 
transversale negricioase. Juvenilii au pete 
longitudinale pe abdomen, spatele şi capul 
având un colorit bruniu. Zborul este rapid, cu 
bătăi de aripi viguroase, de multe ori 
capturându-şi prada prin efectuarea de picaje 
spectaculoase. Strigătul de alarmă este un 
“checheche…” sau “chichichi.  
 
 Mod de cuibarit: Aceștia își construiesc 
cuibul pe vârfurile stâncoase, inabordabile. 
Cuplul este unit pe viață și revine frecvent la 
același cuib. Scobitura din stâncă, potrivită 
clocitului, trebuie să asigure spațiu suficient 
chiar și pentru patru pui și nu trebuie să fie în 
raza de acțiune a prădătorilor. Depunerea 
ouălor începe la sfârșitul lunii martie. Femela 
depune 3-5 ouă pe care le clocește timp de o 
lună. Puii părăsesc cuibul la vârsta de 5 
săptămâni, dar devin independenți față de 
părinții lor la vârsta de 2 luni. Dacă 
supraviețuiesc dușmanilor lor (frigului sau 
bufniței), atunci pot trăi 25 de ani. 
 
Habitat: zone stâncoase, maluri abrupte, 
păduri diverse, terenuri deschise, uneori 
localităţi etc. 
 
Hrana: păsări de talie foarte variată. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus  a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Bonasa bonasia                                                                                                     Ieruncă   

 
 
Legenda: mov - prezența speciei în tot 
cursul anului, albastru – cartier de iernat; 
roșu- arealul de cuibărit 
 

       
 

 
Mărimea: 35 cm. 
 
Categorie fenologică:  sedentară. 
 
Descrierea speciei: Întâlnită în perechi. 
Este maro-cenușie, cele două sexe relativ 
asemănatoare; masculul se recunoaște 
după pata neagră de pe bărbie. Moțul de pe 
creștet se strânge când pasărea este 
nervoasă. Când se ridică în zbor partea 
inferioară a spatelui și coada apar de un gri-
albastru uniform. 

 
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol. 
Caracteristicile cuibului: cuibul este 
amplasat pe sol într-o adâncitură de 
pământ, la baza unor tufişuri; interiorul este 
căptuşit cu material vegetal proaspăt sau 
uscat. 
Perioada de cubărit: aprilie – iunie. 
Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 8 - 12. 
Timp de clocire: 22 - 30 zile. 
Timp de şedere în cuib a puilor. după 
eclozare puii îşi urmăresc mama în căutare 
de hrană. După 14 zile puii pot să zboare. 
 
Regim alimentar: fructe şi seminţe de 
pădure. În timpul verii consumă şi diferite 
nevertebrate. 

 
 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Bubo bubo                                                                                                                  Buhă 

 

 
Legenda:, mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier 
de iernat, roșu-arealul de cuibărit; 

       

 
Marimea: 15-61 cm 
 
Categorie fenologică: sedentară 
 

Descrierea speciei: Trăiește singură în cuiburi 
construite în crengile sau scorburile copacilor și pe 
pământ, în regiuni stâncoase. Datorită capacității 
de adaptare atât la clima caldă cât și la cea rece, 
bufnița poate fi întâlnită pe întreg globul 
pământesc, excepție făcând Antarctica. 

Corpul bufniței este rotund, acoperit de un penaj 
bogat, cu un cap mare la care se remarcă 2 ochi 
rotunzi galbeni-portocalii ce ocupă jumătate din 
mărimea capului. Bufnita este singura pasare care 
are ochii situati pe partea anterioara a capului. 
Spre deosebire de ai oamenilor, acestia sunt fixi. 
Din aceasta cauza are un gat scurt dar foarte 
flexibil pe care il poate intoarce in aproape toate 
partile. 

 

Mod de cuibarit: Cuibareste, de obicei, in 
scorburile din stanci, uneori pe sol, langa bolovani. 
 
 
Habitat: Prezenta in regiunile montane sau 
stancoase, impadurite sau neimpadurite. 
 
 
Hrana: Se hrănește cu șoareci, crabi, broaște, 
lilieci mici, insecte sau chiar iepuri. Deși această 
pasăre și-a atras un renume negativ din cauza 
sunetului lugubru, asemănător cu un vaiet, ea este 
foarte folositoare, vânând într-un an aproximativ 10 
000 de șoareci care, înmulțindu-se, ar consuma 
cantități uriașe de hrană și ar duce la răspândirea 
multor boli. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Strix uralensis                                                                                          Huhurezul mare 

 
 
Legenda:, mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, roșu-arealul de cuibărit; 

 
 

Mărimea: 60 cm. 
 
Categorie fenologica: sedentară. 
 
Descrierea speciei:  Nu prezintă dimorfism 
sexual aparent, dar masculul este puţin mai mic 
şi ceva mai uşor decât femela. 
Penajul spatelui este brun-cenuşiu cu desene 
prelungite gri-cenuşii,  cu pete şterse, 
transversale pe penele mari; pieptul  îi este brun 
sau albicios şi cu stropi întunecaţi, în dungi 
longitudinale.  Are două discuri faciale gri, 
curate, luminoase, fără pete, înconjurate de 
stropi fini pestriţi. Ochii sunt mici, ciocul- galben 
şi coada lungă, cu dungi transversale. Degetele 
sunt acoperite cu pene până la gheare. 
Este un vânător redutabil datorită văzului 
nocturn foarte bun, dar mai ales auzului şi 
zborului  planat, silenţios. Dieta sa este formată 
în special din mici rozătoare, reptile, broaşte, 
insecte mari, dar şi din păsări, nu doar dintre 
cele mai mici; vânează, ocazional, şi mierle, 
gaiţe, porumbei sau găinuşele cocoşilor-de-
munte. 
Este foarte agresiv când e vorba să-şi apere 
teritoriul, neezitând să atace şi omul, mai ales 
dacă are pui. 
 
Mod de cuibărit: în scorburile din arborii bătrâni 
în păduri de foioase şi amestec din Subcarpaţi 
sau zonele colinare înalte. 
Caracteristicile cuibului: scorburi mari; înălţimea 
faţă de sol: 10- 15 m. 
Perioada de cubărit: martie – iulie. 
Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 3 - 5. 
Timp de clocire: 28 zile. 
Timp de şedere în cuib a puilor. 35 zile 
 
Regim alimentar: mamifere de talie mică 
(veveriţă, pui de iepure), rareori păsări de talie 
mijlocie (mierlă, gaiţă). 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Caprimulgus europaeus                                                                                  Caprimulg 

 

 
 
Legenda: roșu- arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 
 

       

 
Mărimea: 28 cm. 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară. 
 
Descrierea speciei: Caprimulgul este caracteristic 
zonelor deschise, aride reprezentate de rarişti ale 
pădurilor de conifere sau de amestec şi în păşuni. 
Aripile sunt lungi, cu o anvergură de circa 53-61 
cm, iar silueta este asemănătoare vânturelului roşu 
( Falco tinnunculus ). Adulţii au înfăţişare similară. 
Penajul gri-maron aminteşte de cel al capîntorsurii 
( Jyns torquilla ) şi asigură un camuflaj excelent în 
timpul zilei, când se odihneşte pe crengile 
copacilor creând impresia unui ciot sau a unei 
aşchii mari din scoarţa copacului. Se hrăneşte cu 
insecte ce zboară la crepuscul sau noaptea, pe 
care le prinde în zbor. Longevitatea maximă 
cunoscută în sălbăticie este de 11 ani, dar trăieşte 
în medie patru ani. 
 
Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol în păduri de 
foioase tinere sau bătrâne. Caracteristicile cuibului: 
cuibul este amplasat într-o adâncitură din sol 
acoperită cu frunze uscate. 
Perioada de cubărit: mai – august. 
Număr de ponte pe an: 1 – 2. 
Număr de ouă în pontă: 2. 
Timp de clocire: 18 zile. 
Timp de şedere în cuib a puilor. 16 – 18 zile. 
 
Regim alimentar: hrana este capturată în zbor 
fiind compusă de regulă din insecte zburătoare 
crepusculare şi nocturne de talie mare (mai ales 
fluturi). 
Deşi ciocul este mic, deschiderea gurii poate fi de 
2 . 3 cm în diametru pentru a uşura capturarea 
prăzilor mobile. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Coracias garrulus                                                                                      Dumbraveancă 

 
 
Legenda: roșu- arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 
 

 
 

 
Mărimea: 36 cm.  
 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
 
Descrierea speciei:   Capul partea superioară 
a aripilor ca și piepteul și abdomenul este 
acoperit de un penaj de culoare verde turcesc. 
Spatele sau partea dorsală a păsării este de 
culoare brună iar marginea aripilor de culoare 
brună negricioasă. Pasărea are un cioc negru 
puternic puțin încovoiat. Femelele au o culoare 
mai spălăcită ca masculul, iar culoarea 
tineretulului este în general brună. 
 
Mod de cuibărit: cuibul este în coroanele 
arborilor, de regulă aproape de trunchi. 
Caracteristicile cuibului: materialul principal de 
construcţie este alcătuit din rămurele, tulpiniţe 
mai groase de plante iar printre ele 
compactizează cuibul cu pământ; interiorul este 
căptuşit cu rădăciniţe şi păr de animale; 
înălţimea faţă de sol: 2 - 10 m.
Perioada de cubărit: aprilie - iulie. 
 
Număr de ponte pe an: 1 rareori 2. 
 
Număr de ouă în pontă: 5 – 6 
 
Timp de clocire: 16 - 17 zile 
 
Timp de şedere în cuib a puilor. 19 - 20 zile. 
 
Regim alimentar: omnivor, se hrăneşte cu 
ghindă, dar şi cu diverse fructe. Consumă 
frecvent diferite artropode, precum şi ouă de 
păsări. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Picus canus                                                                                     Ciocănitoare  verzuie 

 
Legenda:, mov - prezența speciei în tot 
cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, roșu – arealul de cuibărit; 

 

 
Mărimea: 27 cm. 
 
Categorie fenologică: sedentară. 
 
Descrierea speciei: Sperioasa si prudenta. 
Primavara isi semnaleaza prezenta cu strigatul 
sau, dar vara este greu de gasit. Toamna si 
iarna se indreapta spre localitati. Se aseamana 
cu ghinoaia verde, dar este ceva mai mica si 
are cap mai gri, cu mai putin negru si cu mai 
putin rosu. Masculul are rosu doar pe partea 
frontala a capului, femela deloc. Juv. este 
asemanator cu femela, cu pete vagi doar pe 
abdomen, juv. mascul are putin rosu pe frunte. 
 
Mod de cuibărit: în scorburile din arborii situaţi 
în pădurile de foioase sau mixte bătrâne (peste 
100 ani).
Caracteristicile cuibului: diametrul intrării: 60 
mm; adâncimea scorburii: 25 - 30 cm; diametrul 
scorburii: 12 - 15 cm; înălţimea faţă de sol: 3 - 5 
m 
 
Perioada de cubărit: mai – iunie. 
 
Număr de ponte pe an: 1. 
 
Număr de ouă în pontă: 5 - 6 (max. 10). 
 
Timp de clocire: 17 - 18 zile. 
 
Timp de şedere în cuib a puilor. 24 - 25 zile. 
 
Regim alimentar: ouă, larve şi pupe de 
insecte. Adesea furnici. Fructe şi seminţe.
Aceste ciocănitori au obiceiul de a consuma 
furnici scormonind furnicarele. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus  a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Dryocopus martius                                                                     Ciocănitoare neagră  

 

 
Legenda:, mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, roșu-arealul de cuibărit; 

    

 

 
Mărimea: 45 cm. 
 
Categorie fenologică: sedentară. 
 
 Descrierea speciei: Este o ciocanitoare de 
culoare neagra cu ceva nuante de maroniu, mai 
pronuntate spre varfurile aripilor. La mascul vom 
putea observa o scufita de culora rosie pe cap 
care se prelungeste pana aproape de cioc. 
Femela are o pata rosie doar in crestetul capului. 
Are un cioc foarte puternic, alb la baza si 
albastrui spre varf. Picioare sunt de culoare 
cenusie si sunt prevazute cu gheare puternice 
pentru a se putea agata de scoarta copacilor. 
Coada este alcatuita din pene tari si o ajuta sa 
se sprijine pe trunchiul copacilor atunci cand 
cauta hrana. 
 
Mod de cuibărit: în scorburile din pădurile de 
conifere, amestec dar şi de foioase. 
Caracteristicile cuibului: cuibul este o scorbură 
săpată în trunchiul unor copaci bătrâni; diametrul 
de intrare cca. 14 cm, adâncimea de 30 – 50 cm 
şi diametrul cuibului: 15 – 20 cm; înălţimea faţă 
de sol: 5 - 20 m. 
 
Perioada de cubărit: aprilie – iulie 
 
Număr de ponte pe an: 1. 
 
Număr de ouă în pontă: 4 - 5. 
 
Timp de clocire: 12 - 14 zile. 
 
Timp de şedere în cuib a puilor. 27 - 27 zile. 
 
Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de insecte. 
Fructe şi seminţe de arbori 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Dendrocopos medius                                                                 Ciocănitoare de stejar     

 

 
 
Legenda:, mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, roșu – arealul de cuibărit; 

 

 
Mărimea: 20 cm. 
 
Categorie fenologică: sedentară. 
  
Descrierea speciei:  Are acelaşi colorit ca şi 
ciocănitoarea pestriţă mare, dar cu o "pălărie" 
roşie pe cap. Este uşor de observant că şi 
juvenilul de ciocanitoare pestriţă mare şi de 
ciocanitoare de grădini are creştetul roşu, însă 
ciocanitoarea de stejar se deosebeşte de ei prin 
faptul că are mai mult alb pe parţile laterale ale 
capului şi gâtului, flancuri striate şi tectrice 
subcodale roz deschis fără a contrasta puternic 
cu abdomenul care are o nuanţă cafeniu gălbuie. 
 
Mod de cuibărit: în scorburi, de preferinţă în 
păduri de foioase sau amestec cu răşinoase, dar 
şi în lunci.
Caracteristicile cuibului: diametrul intrării: 40 - 50 
mm; adâncimea scorburii: 20 cm; diametrul 
scorburii: 10 – 15 cm; înălţimea faţă de sol: 1 - 7 
m. 
Perioada de cubărit: aprilie – iunie. 
 
Număr de ponte pe an: 1. 
 
Număr de ouă în pontă: 4 - 6 (max. 8). 
 
Timp de clocire: 14 - 15 zile. 
 
Timp de şedere în cuib a puilor. 20 - 23 zile. 
 
Regim alimentar: ouă, larve, şi adulţi de insecte 
însă preferă furnicile. Fructe şi seminţe de 
pădure. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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  Dendrocopos leucotus                                                 Ciocănitoare cu spate alb 

 

 
Legenda:, mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, roșu – arealul de cuibărit; 

 

 
Mărimea: 25-28 cm 
 
Categorie fenologică: specie sedentară 
 
Descrierea speciei: Ciocănitoarea cu spate alb 
este caracteristică pădurilor de foioase, cu mult 
lemn mort pe picior şi lemn aflat în diferite faze de 
descompunere. Este cea mai mare dintre 
ciocănitorile pestriţe şi este uşor de identificat 
după gâtul şi ciocul lungi. Lungimea corpului este 
de 25-28 cm şi are o greutate de 99-115 g. 
Anvergura aripilor este de circa 38-40 cm. Similar 
altor ciocănitori, masculul este mai mare decât 
femela şi are un cioc mai lung. Pata albă de pe 
spate este dificil de observat când stă aşezată. 
Este însă mai uşor vizibilă în zbor. Femela nu are 
pată roşie pe creştet. Asemeni celorlalte 
ciocănitori pestriţe penajul este alb cu negru şi 
roşu. Se hrăneşte în special cu gândaci şi larvele 
acestora. Longevitatea cunoscută este de 15 ani 
şi nouă luni. 

Mod de cuibărit: Femela depune în mod obişnuit 
4-6 ouă albe, în lunile aprilie şi mai. Incubaţia 
durează în jur de 10-11 zile şi este asigurată de 
către ambii parteneri. Puii sunt îngrijiţi de ambii 
părinţi şi devin zburători la 27-28 de zile. Asemeni 
altor specii de ciocănitoare, succesul cuibăritului 
este ridicat, în jur de 60-80%. După ce părăsesc 
cuibul, puii nu mai sunt hrăniţi de părinţi. 
 
Regim alimentar: Hrana este formată din 
insecte, dar în afara perioadei de cuibărit 
consumă și fructe și miezul unor semințe pe care 
le sparg cu ciocul. Sunt foarte utile agriculturii și 
silviculturii, nimicind un mare număr de insecte 
dăunătoare. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Lululla arborea                                                                                  Ciocârlie de pădure 

 

Legenda: mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat, galben-zone de migrație 
intensă, roșu – arealul de cuibărit; 

 
 

Mărimea: 15 cm. 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară. 
 
Descrierea speciei: Ciocârlia de pădure este 
caracteristică zonelor deschise din pădurile de 
foioase sau conifere, cu vegetaţie ierboasă 
abundentă. Este mai mică şi mai zveltă decât 
ciocârlia de câmp. Lungimea corpului este de 
13,5-15 cm, iar greutatea de 23-35 g. Penajul 
este maroniu şi se distinge de celelalte ciocârlii 
prin benzile albe de deasupra ochilor ce se 
unesc pe creştet. Penajul este similar la ambele 
sexe. 
 
Mod de cuibărit: cuibăreşte pe sol în spaţiile 
deschise din pădurile bătrâne de foioase sau 
mixte, uneori şi la liziere.
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din 
tulpiniţe subţiri de plante şi muşchi; interiorul este 
căptuşit cu păr.
Perioada de cubărit: aprilie – iulie. 
 
Număr de ponte pe an: 1 - 2. 
 
Număr de ouă în pontă: 4 – 5 
 
Timp de clocire: 12 - 14 zile. 
 
Timp de şedere în cuib a puilor. 10 - 12 zile. 
 
Regim alimentar: insecte mici, larvele acestora, 
uneori şi seminţe mici de graminee. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus  a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Lanius collurio                                                                                 Sfrâncioc roșiatic 

 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit; 
galben-zone de migrație intensă; 

 
 

 

 
Mărimea: 18 cm. 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară. 
 

 Descrierea speciei: Masculul adult are capul si 

târtita cenusii iar peste ochi prezintă o dungă 

neagră. Spatele este brun roscat, flancurile 

corpului si pieptul rozii, abdomen alb (spre 

culoarea untului). La femelă ca si la juvenili penajul 

este dominant brun cu intercalări de nuantă mai 

deschisă de unde si aspectul pestrit  al acestuia.  

Maculele de pe piept au aspect semilunar. 
 
Mod de cuibărit: cuib construit în tufişurile şi 
luminişurile din pădurile de foioase dar şi în izlazuri 
şi fâneţe sau pe lunci. 
Caracteristicile cuibului: este construit din 
crenguţe, rădăcini, muşchi, frunze; căptuşit în 
interior cu material vegetal mai fin sau păr, lână şi 
puf de pasăre; înălţimea faţă de sol: maximum 0,5 
- 7 m. 
 
Perioada de cubărit: mai - iulie. 
 
Număr de ponte pe an: frecvent 1. 
 
Număr de ouă în pontă: 5 - 6. 
 
Timp de clocire: 15 - 16 zile. 
 
Timp de şedere în cuib a puilor: 12 - 16 zile. 
 
Regim alimentar: larve şi adulţi de insecte, 
vertebrate mici, de preferinţă şopârle şi şoareci. 
Sfrânciocul roşiatic are obiceiul de a-şi crea 
rezerve de hrană înfigând diverse animale de talie 
mică în ţepii unor tufe.. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Emberiza hortulana                                                                            Presură de gradină 

 

 
Legenda: mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier 
de iernat, galben-zone de migrație 
intensă; 

       
 

 

Mărimea: 16-18 cm 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
Descrierea speciei: Presura de grădină este 
caracteristică zonelor deschise uscate cu vegetaţie 
puţină şi pâlcuri de copaci sau tufe. Apare până la 
o altitudine de 2000 m în spaţiul mediteranean. Ca 
mărime este similară ciocârliei de câmp, cu o 
lungime a corpului de 15-16,5 cm şi o greutate de 
18-30 g. Anvergura aripilor este de 23-29 cm. Se 
distinge de alte presuri prin penajul galben al 
gâtului şi abdomenul cărămiziu. Ciocul şi picioarele 
sunt roz. De aproape se poate observa cercul alb-
gălbui din jurul ochiului. Ciocul este conic şi robust 
pentru a sparge învelişul seminţelor cu care se 
hrăneşte. O parte a hranei este formată şi din 
nevertebratele pe care le prinde pe sol. 

Mod de cuibărit: Soseşte din cartierele de iernare 
în aprilie. Este o specie monogamă. Femela 
depune în mod obişnuit 4-5 ouă, cu o dimensiune 
de 20 x 15 mm şi o greutate medie de 2,5 g. 
Incubaţia durează 11-12 zile, fiind asigurată de 
către femelă. În toată această perioadă masculul o 
protejează. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi 
devin zburători după 12-13 zile. Depune o singură 
pontă pe an. 

Regim alimentar: Se hrănesc cu variate feluri de 
semințe, pe care le decortica în prealabil, iar în 
sezonul cald, îndeosebi în epoca cuibăritului, și din 
insecte. Consumă și mici fructe, muguri de flori și 
de frunze. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Accipiter brevipes                                                                        Uliu cu picioare scurte

 

 
 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
 

     
 

 

Mărimea: 32-39 cm 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
Descrierea speciei: Migrează în stoluri (10-30 
păsări, uneori mai multe). Foarte asemănător cu 
uliul păsărar. Totuși, masculul are vârfurile aripilor 
întunecate, contrastând cu culoarea albă a restului 
aripii (dedesubt); supraalarele de un gri-albastru 
mai deschis; la fel obrajii (nu ruginii ca la păsărar). 
Femela este și ea deschisă la culoare dedesubt, 
cu vârfurile aripilor cenușii; nu are sprânceana 
albă. Ambele sexe (ad.) au ochi roșu-brun. Juv. 
identificat prin petele mari în șiruri longitudinale de 
pe piept; iris maro. Silueta apare cu o coada ușor 
mai scurtă. Aripi mai lungi și mai ascuțite, prin 
urmare evident mai asemanător cu șoimii.  
Mod de cuibărit: Este o specie migratoare care 
sosește la noi spre sfârșitul lunii aprilie, începutul 
lunii mai. După aceasta perechea își efectuează 
zborul nupțial deasupra teritoriului păzit. Masculul 
continuă zborul nupțial caracteristic pe tot 
parcursul cuibăritului și alungă din perimetrul 
cuibului chiar și păsări de talie mult mai mare 
decât talia lui. Cuibul este de regulă folosit doar un 
singur an, în fiecare an construind un cuib nou în 
apropierea celui din anul precedent.  
Femela depune o ponta care conține 3-5 ouă de 
culoare albăstrui –verzui cu stropii gri maronii, a 
căror incubație este de 30-35 de zile. Puii 
eclozează în luna iunie, stând în cuib o perioadă 
de cca. 40 de zile. Femela începe clocitul imediat 
după depunerea primului ou. Puii după părăsirea 
cuibului mai rămân în preajma acestuia, 
deplasându-se pe ramurile alăturate, 
reintroducându-se în cuib pentru innoptare. Ajung 
la maturitatea sexuală doar la vârsta de un an, o 
parte dintre acești tineri putând începe chiar 
cuibăritul în anul următor eclozării care prezintă 
încă un penaj intermediar între cel juvenil și cel de 
adult. 
Regim alimentar: Se hranește în principal cu 
șopârle (are degete scurte și groase), lacuste.  
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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ROSPA0026 – Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier 

Gavia stellata                                                                                                Cufundar mic 

 

 
 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru – cartier de iernare; 
 

       

 

 
Mărimea: 57 cm 
 
Categorie fenologică: oaspete de iarnă 
 
Descrierea speciei: Cufundarul mic este greu 
observat în timpul iernii, datorită nunaței gri de 
pe penele de deasupra și celor albe din partea 
de jos a corpului. În perioada împerecherii 
dobândește o culoare roșiatică pe gât. 
 Masculii și femelele arată similiar, doar că 
masculii au tendința sș fie mai lați și mai grei. 
Penajul de iarnă este mai deschis decât al 
cufundarului polar, cu mai puțin gri pe partea 
posterioară a gâtului, iar ochiul de obicei este 
înconjurat de un alb curat; spatele este stropit 
cu puncte mici albe iar flancurile corpului sunt 
de culoare închisă. 
 
Mod de cuibărit: Ambii, atât masculul cît și 
femela, participă la construirea cuibului. Cuibul 
este de obicei o platformă ușor adâncită 
(câteodată din noroi și plante). Femela depune 
două ouă care sunt incubate între 24 și 29 de 
zile tot de către femelă. Ouăle au o culoare 
verzuie sau una maroniu-măslinie, patate cu 
negru și măsoară aproximativ 75 x 46 milimetri 
iar masa este de 83 de grame, din care 8% este 
coaja. Incubația ouălor începe după depunere. 
Puii de cufundar mic sunt hrăniți de ambii 
părinți, la început cu nevertebrate iar mai apoi 
cu pești mici pe o perioadă cuprinsă între 38-48 
de zile. După această perioadă, masculul și 
femela îi vor neglija pe pui pentru a îi îndeparta 
de cuib. 
 
Regim alimentar: Este mâncător de pește, însă 
consumă câteodată și plante. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Gavia arctica                                                                                              Cufundar polar 

 

 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru – cartier de iernare; 
 

 
Mărimea:  65 cm 
 
Categorie fenologică: oaspete de iarnă 
 
Descrierea speciei: Capul este de culoare gri, 
gâtul negru, partea inferioară este de culoare 
albă cu partea de deasupra ce culoare pestriță. 
Ciocul are culoarea gri sau albicioasă.  
 
Regim alimentar: Această specie, ca toate 
cufundătoarele este consumator de pește, 
prinzându-și prada sub apă. Zboară cu gâtul 
întins.  

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Egretta garzetta                                                                                              Egreta mică

 

 
 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru- cartier de iernare; mov- 
prezența speciei în tot cursul anului; 
 

 

 

 

 
Mărimea: 60 cm 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară 
 
Descrierea speciei: Egreta mică are o lungime 
cuprinsă între 55 și 60 de cm, cu o anvergură a 
aripilor de 88-100 de cm. Este o pasăre ușoară, nu 
cântărește mai mult de 600 de grame. 
 
Pasărea este recunoscută după penajul alb 
imaculat și perechea de pene fine  ce pleacă din 
zona cefei (numite egrete). Aceste pene, împreună 
cu altele stravezii  și prețioase, de pe piept și 
spate, apar doar în perioada de reproducere, fiind 
prezente la ambele sexe. Picioarele sunt lungi, de 
culoare neagră, laba piciorului fiind galbenă. Ciocul 
este lung  și subțire, ascuțit, măsurând aproximativ 
80 de mm, de culoare neagră. În perioada de 
împerechere, pielea liberă dintre cioc și ochi se 
colorează în roșu sau albastru. Gâtul este lung, 
sinous și foarte elegant. 
 
Mod de cuibărit: Egreta mică este o pasăre 
monogamă. Cuibul este construit de femelă cu 
materiale procurate de mascul. În general, își 
construiesc cuibul în aceleași areale (stufăriș, 
copaci joși, arbuști) cu alte egrete sau cu alte 
păsări acvatice. 
În luna aprilie, femela depune 4-6 ouă, de culoare 
albăstruie, care vor fi clocite de ambii parteneri. 
După 3 săptămâni puii vor ieși din ouă. Vor 
petrece următoarea luna doar în cuib, timp în care 
le va crește penele.  
 
Regim alimentar: Dieta este reprezentată în 
principal de pești mici, dar nu refuză nici amfibienii, 
reptilele mici, insectele sau crustaceele.  

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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  Egretta alba                                                                                                   Egretă albă 

 

 
 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit; 
mov- prezența speciei în tot cursul 
anului; albastru- cartier de iernare 
 

 

 

 
Mărimea: 90 cm 
 
Categorie fenologică:  Oaspete de vară, rar 
iarna 
 
Descrierea speciei: Este în prezent o specie 
protejată prin lege. Numărul lor a scăzut dramatic 
din cauza vânării lor pentru pene ornamentale 
dar și din cauza schimbării habitaului. Este o 
specie care se adapteaza greu prezenței omului. 
În România, egreta mare poate fi întâlnită într-o 
densitate mai mare în Deltă și foarte rar în 
apropierea bălților din interiorul țării. Egreta mare 
este o pasăre specifică pentru S - E Europei și 
pentru Bazinul mediteranean. Exemplarele din S 
- E migrează iarna spre zona mediteraneana. 
Forma corpului este caracteristică familiei 
stârcilor, cu gâtul, ciocul și picioarele lungi. Ciocul 
este negricios în perioada de reproduce și 
cuibărit ca apoi să devină galben portocaliu. 
Culoare penelor este peste tot aceeași, de un alb 
imaculat.  Lungimea corpului este de 85-100 cm, 
deschiderea aripilor de 1,5 - 1,7 m iar greutatea 
de 1 - 1,5 kg. 
 
Mod de cuibărit: Locurile preferate pentru 
cuibărit sunt stufărișurile, în zone retrase și 
liniștite, ferite de prezența omului unde femela 
depune în luna aprilie până la 4 ouă albăstrui. 
Perioada de incubație este de 27 de zile iar 
clocitul este făcut de ambii parteneri. 
 
Regim alimentar: Egreta albă preferă zonele cu 
bălți și lacuri line unde găsește hrana din 
abundență dar o putem vedea și în câmp deschis 
acolo unde caută insecte și broaște. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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  Ciconia nigra                                                                                          Barza neagră 

 

 
 

Legendă: roşu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migraţie intensă; mov - 

prezenţa speciei în tot cursul anului; 

 
 

 

Mărimea: 100-110 cm 
 
Categorie fenologică: Oaspete de vară 
 
Descrierea speciei: Barza neagră are 
penajul aproape complet negru, cu reflexii 
metalice verzi şi violete. Doar abdomenul 
este alb. Picioarele şi ciocul sunt lungi, cu o 
coloraţie roşie-portocalie puternică. 
Exemplarele tinere au ciocul negricios iar 
picioarele gălbui. Lungimea corpului este de 
90-100 cm, anvergura aripilor de 1,1 - 1,45 
cm iar greutatea de 2,5 - 3 kg. 
 
Mod de cuibărit:  De regulă, berzele negre 
îşi fac cuibul la înalţime în copacii bătrâni şi 
mai rar pe stânci, în locuri greu accesibile. 
Pot ocupa şi cuiburile părăsite ale unor 
răpitoare mari. Cuibul este o structură masivă 
de crengi de diferite mărimi. Femela depune 
2-4 ouă într-o singură serie pe an. Perioada 
de incubaţie este de aproximativ 30 de zile. 
Ambii părinţi participă la creşterea puilor care 
au penajul gata de zbor după aproximativ 60 
de zile. 
 
Regim alimentar: Barza neagră se hrăneşte 
cu peşti, insecte, broaşte, şerpi pe care le 
prinde mergând încet prin apa puţin adâncă 
sau prin terenurile mlăştinoase. 
 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Cygnus cygnus                                                                                      Lebadă de iarnă 

 

 
 

Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru-cartier de iernare; mov – 
prezența speciei în tot cursul anului; 
 

 

 
Mărimea: 100-115 cm 
 
Categorie fenologică: Oaspete de iarnă 
 
Descrierea speciei: Dimensini corporale 
asemănatoare cu lebada de vară, cu penajul 
complet alb. Ciocul este galben cu vârful negru, 
fără protuberanța bazală neagră, caracteristica 
lebedei de vara. Poziția gâtului este verticală și 
nu în formă de S, poziție caracteristică lebedei 
de vară. Coada este scurtă și bonțată. În zbor, 
emite un strigăt caracteristic ce constă într-o 
succesiune rapidă de trei clo-clo-clo. 
 
Mod de cuibărit: Cuibărește în extremitatea 
nordică a Europei, în tundra Siberiei pe lacuri și 
în mlaștini. 
 
Regim alimentar: Se hrănește mai ales cu 
vegetale: iarbă, plante acvatice, semințe de 
ierburi, dar și viermi, insecte, moluște; 
câteodată și pești.  

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Mergus abellus                                                                                            Ferestras mic

 

 
 

Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
albastru-cartier de iernare; 

 

 

 

 
Mărimea: 40 cm 
 
Categorie fenologică: Oaspete de iarnă 
 
Descrierea speciei: Ferestraşul mic este o 
specie caracteristică râurilor lente şi lacurilor 
bogate în peşte din zonele pădurilor de conifere 
situate în Europa şi Asia. Lungimea corpului 
este de 38-44 cm, cu o greutate de 540-940 g 
pentru mascul şi 700-800 g pentru femelă. 
Anvergura aripilor este cuprinsă între 56-69 cm. 
Penajul alb cu negru al masculului este 
caracteristic şi nu poate fi confundat. Cea mai 
mare parte a corpului este albă, ochii acoperiţi 
de o mască neagră, iar aripile sunt negre cu 
benzi albe. Penajul femelei este gri-maroniu. 
Ciocul zimţat are un cârlig în vârf. 
 
Mod de cuibărit: Soseşte din cartierele de 
iernare la începutul lunii aprilie. Femela depune 
un număr de 6-9 ouă, cu dimensiunea medie de 
53 x 38 mm şi o greutate de 42 g. Incubaţia 
durează între 26-28 de zile, fiind asigurată de 
către femelă. Puii rămân dependenţi de femelă, 
care îi hrăneşte încă 30 de zile. 
 
Regim alimentar: Se hrăneşte cu peşte, 
crustacee, insecte de apă şi larve ale acestora. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Milvus migrans                                                                                               Gaie neagră 

 
 

Legendă: roşu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migraţie intensă; 

albastru – cartier de iernare, mov - 
prezenţa speciei în tot cursul anului; 

 
 

 

Mărimea: 50-63 cm 
 
Categorie fenologică: Oaspete de vară 
 
Descrierea speciei: Gaia brună cunoscută şi 
sub denumirea de şorliţă brună, este o pasăre 
de pradă diurnă de mărime medie, caracteristică 
pădurilor situate în apropierea zonelor umede. 
Lungimea corpului este de 48-58 cm iar 
greutatea cuprinsă între 650-940 g, femela fiind 
cu puţin mai mare decât masculul. Anvergura 
aripilor este cuprinsă între 130-155 cm. Adulţii 
au înfăţişare similară. Poziţionarea aripilor în 
unghi şi coada în furculiţă fac ca identificarea să 
fie relativ uşoară. Este ceva mai mică decât gaia 
roşie, iar furculiţa cozii este mai mică.  
 
Mod de cuibărit: Soseşte din cartierele de 
iernare în martie. La construirea cuibului 
participă ambii părinţi, acesta fiind alcătuit din 
crengi căptuşit cu resturi vegetale. Femela 
depune 2-3 ouă în a doua jumătate a lunii 
aprilie, cu o dimensiune medie de 53,3 x 42,2 
mm. Incubaţia durează 30-34 de zile şi este 
asigurată de ambii părinţi. La pui, penele 
corpului apar după 18-22 de zile. Pot sta în 
picioare în cuib după 17-19 zile şi încep să dea 
din aripi după 27-31 de zile. După 50 de zile 
încep să se mute pe crengile din preajma 
cuibului. Păsările pot cuibări după cel de-al 
doilea an de viaţă. 
 
Regim alimentar: Se hrăneşte cu insecte, 
mamifere mici şi resturi de mamifere mari, 
păsări, şerpi, broaşte şi peşti. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Heliaetus albicilla                                                                                                    Codalb 

 

 
Legenda: mov - prezența speciei în 
tot cursul anului, albastru – cartier de 
iernat; roșu- arealul de cuibărit; 

 

 

                                                                    
Mărimea: 70-90 cm 
 
Categorie fenologică: migrator parțial 
 

Descrierea speciei: Codalbul este corpolent și 
cu o talie mare, are o siluetă masivă 
caracterizată prin o anvergură mare și o coadă 
scurtă cuneiformă. Penajul este de culoare brun 
închis (cafeniu), cu excepția capului și bazei 
gâtului care sunt mai deschise. Păsările bătrâne 
au capul și gâtul alb. Adulții au o coadă albă. 
Aripile sunt mari în formă de "ușă de hambar". 
Capul este mare și ciocul foarte masiv. Ciocul 
este brun-negricios la tineri, galben la adulți; 
puternic, lung, drept, încovoiat brusc spre vârf. 
Picioarele sunt galbene, la fel ca și degetele cu 
unghii negre, mult curbate. Jumătate din 
lungimea picioarelor sunt acoperite cu pene. 

Mod de cuibărit: Cuibul este o construcție 
masivă situat în arbori din vecinătatea apelor; el 
este mărit mereu în decursul anilor și este format 
din bețe și crengi și este căptușit cu plante verzi, 
ramuri cu frunze, lână, cârpe etc. Cuibul este 
construit de ambele sexe: masculul aduce 
materialul, iar femela construiește cuibul. 
Cuibărește în arbori din vecinătatea apelor. 

Ponta. Femela depune la intervale de 2-5 zile 1-
3 ouă. Ouăle sunt albe mat. Ponta începe de la 
sfârșitul lui februarie până la mijlocul lui aprilie. 

Incubația durează 35-42 de zile. Clocitul începe 
de la depunerea primului ou și este asigurat de 
ambele sexe sau numai de femelă. 

Puii sunt nidicoli. În primele două săptămâni puii 
sunt acoperiți și îngrijiți de către femelă; în 
următoarele două săptămâni, femela rămâne în 
apropierea cuibului alimentând puii; în acest 
timp, hrana este procurată numai de mascul. 
Prima îmbrăcăminte a puilor este formată de un 
puf subțire și lung, smântâniu până la maro-
cenușiu, și este mai întunecat pe aripi și târtiță și 
mai deschis pe beregată. A doua haină este 
formată din puf mai lung și mai lânos. Primele 
pene apar la pui la aproximativ o lună. Puii 
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părăsesc cuibul în circa 56 de zile și se hrănesc 
independent la 8 săptămâni. Ei zboară la 70 de 
zile, însă rămân totuși în apropierea cuibului, 
cerând hrană, încă timp de 35-40 de zile.  

Regim alimentar: Se hrănește cu pești, broaște, 
șerpi, rațe, iepuri, popândăi, hoituri. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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 Circus pygargus                                                                                                  Erete sur

 

 

Legendă: roşu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migraţie intensă; 

 
 

 
 

 

Mărimea: 41-47 cm 
 

Categorie fenologică: Oaspete de vară 

Descrierea speciei: Eretele sur este o specie 
caracteristică zonelor deschise, stepelor uscate, 
terenurilor agricole din preajma râurilor, lacurilor 
sau mărilor. Lungimea corpului este de 39-50 
cm (coada 16-18 cm) şi are o greutate medie de 
265 g pentru mascul şi 345 g pentru femelă. 
Anvergura aripilor este cuprinsă între 96-116 
cm. Este cel mai mic dintre ereţi. Spre 
deosebire de celelalte specii de erete, la 
aceasta apare atât la mascul cât şi la femelă 
câte o dungă neagră pe ambele părţi ale aripii. 
Masculul, spre deosebire de celelalte specii de 
erete, are un penaj gri mai închis. Femela este 
maro.  
 
Mod de cuibărit:  Cuibul folosit doar un sezon 
este construit de femelă în vegetaţie înaltă, din 
paie şi iarbă. Femela depune 3-5 ouă în luna 
mai, cu o dimensiune medie de 40,5 x 31,6 mm. 
Incubaţia durează 27-40 de zile şi este 
asigurată de femelă, care este hrănită de 
mascul în tot acest timp. Masculul hrăneşte 
femela de 5-6 ori pe zi în perioada incubării şi 
de 7-10 ori pe zi după eclozarea puilor. Puii 
devin zburători la 28-42 de zile, dar rămân 
dependenţi de părinţi pentru încă 14 zile. 
 
Regim alimentar:  Se hrăneşte cu mamifere, 
păsări, broaşte, şopârle şi insecte. 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Pandion haliaetus                                                                            Uligan, vultur pescar 

 

 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru-cartier de iernare; 
 

       

 

 

 
Mărimea: 53-61 cm  
 
Categorie fenologică: Specie de pasaj 
 
Descrierea speciei: Vulturul pescar este 
o pasăre de talie mijlocie cu o lungime de 50-65 
cm, cu un corp suplu și aripi lungi cu avengura 
1,27–1,74 m, caracteristic păsărilor răpitoare. 
Femelele sunt mai mari ca masculii ele ating o 
greutate corporală de 1,21-2,05 kg, în 
comparație cu masculii, care au numai o 
greutate de 1,12-1,74 kg. La păsările adulte 
culoarea penajului pe partea dorsală a corpului 
este aproape peste tot uniform de culoare brun 
închis cu excepția coazii care are un desen de 
culoare mai deschisă. Partea ventrală a corpului 
este aproape uniform albă, pe piept apare un 
desen de culoare brună, desen care este mai 
accentuat la femele. Penajul de pe cap este de 
culoare albă, irisul este galben, picioarele sunt 
de culoare cenușie, ciocul și ghearele negre. De 
departe păsările aflate în zbor se pot confunda 
cu pescărușii. 
 
Mod de cuibărit: Cuibul este construit în arbori 
înalți. Femela depune prin aprilie 2-3 ouă albe 
pătate cu cărămiziu. Clocitul este asigurat numai 
de femelă și durează ca. 35 de zile. 
 
Regim alimentar:  Vulturul se hrănește în 
special cu pește care este prins prin plonjare în 
apă.  Vulturul se hrănește în special cu pește 
care este prins prin plonjare în apă. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Phalacrocorax pygmeus                                                                            Cormoran mic 

 
 

Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru-cartier de iernare; mov – 
prezența speciei în tot cursul anului; 

 

 

 
Mărimea: 50 cm 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară, rar iarna 
 
Descrierea speciei: Penajul este în general negru 
cu nuanțe aramii pe aripi, capul fiind negru-
cafeniu. În timpul pregătirii nupțiale penajul ia tente 
verzulii-strălucitoare, cu pete albicioase, lunguete. 
Capul și gâtul devin cafenii. Pe timpul verii, pieptul 
prezintă nuanțe maro-roșcate, iar bărbia devine 
albicioasă, petele albicioase de pe penaj 
dispărând. Se deosebește de cormoranul mare 
prin dimensiuni, prezentând cap mai mic, cioc 
scurt și coada mai lungă. Zboară cu bătăi de aripi 
mai dese decât ale cormoranului mare, cu scurte 
planări. Înotul este similar cu cel al cormoranului 
mare, mult scufundat în apă, gâtul ținut drept iar 
ciocul îndreptat în sus.  
 
Mod de cuibărit: Cuibărește împreună cu alte 
specii, preferând în special sălciile pitice, alături de 
țigănuși, egrete mici, stârci, etc. Depune în lunile 
mai -iunie 4-5 ouă ce sunt clocite timp de 27 -28 
de zile. 

Regim alimentar: Se hranește cu pește. 
 
 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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Buteo rufinus                                                                                                Șorecar mare 

 

 
Legenda: roșu – arealul de cuibărit, 
galben-zone de migrație intensă; 
albastru-cartier de iernare; mov – 
prezența speciei în tot cursul anului; 

 

 

 
Mărimea: 55-62 cm 
 
Categorie fenologică: oaspete de vară, specie de 
pasaj 
 
Descrierea speciei: Şorecarul mare este o specie 
caracteristică zonelor deschise, aride, stepice şi 
terenurilor agricole abandonate. Lungimea corpului 
este de 50-58 cm şi greutatea medie de 1100 g 
pentru mascul şi 1300 g pentru femelă. Anvergura 
aripilor este cuprinsă între 130-155 cm. Adulţii au 
înfăţişare similară. Este o pasăre foarte atractivă, 
cu o variabilitate mare a penajului, acesta putând fi 
roşiatic, pal sau închis. 
 
Mod de cuibărit: Soseşte din cartierele de iernare 
în aprilie. Cuibul este alcătuit din crengi care 
formează o împletitură. Femela depune o dată pe 
an 3-5 ouă. Incubaţia durează 33-35 de zile. Puii 
devin independenţi după 40-45 zile. 
 
Regim alimentar: Se hrăneşte cu mamifere mici, 
păsări, reptile şi insecte. 

 Pe parcursul ieșirilor în teren în vederea identificării și cartării speciilor, specia 
descrisă mai sus nu a fost observată pe amplasamentul comunei Socol. 
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3.4. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes 
comunitar reprezentative pentru zona analizată (zona PUG) și statutul de 
conservare a acestora în raport cu aria naturală protejată 
 

Funcțiile ecologice au ca obiect de studiu relaţiile dintre organisme şi mediul 
lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici şi biotici), precum şi 
structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, 
biocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme). 
Se studiază în principal: 
• Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale) cu mediul lor 
• Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător 
• Relaţiile ce se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi 

Pentru a evalua gradul în care planul propus ar putea afecta habitatele și 
speciile de interes comunitar sau prioritare, în continuare se prezintă inventarierea 
acestor aspecte realizată pe și în vecinătatea amplasamentului planului propus. 

 

Figura nr. 13. Tipurile de acoperire a terenurilor pe amplasamentul comunei Socol 

Pentru clarificarea încadrării tipurilor de habitat, respectiv a rolului lor 
ecologic/conservativ, am preluat descrierea conform lucrării de referință „Habitatele 
din România”, autori N. Doniță, s.a., editura Tehnica Silvica, București, 2005. 
 Pentru a descrie habitatele din zona proiectului amintim urmatoarele definiții 
generale conforme cu Directiva Habitate: 

Habitate naturale înseamnă areale terestre sau acvatice care se disting prin anumite 
caractersitici geografice, abiotice și biotice naturale sau seminaturale; 
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Habitatul unei specii înseamnă mediul descris de factori abiotici și biotici specifici, în 
care se regăsește o specie la orice stadiu al ciclului sau biologic; 
Primele habitate prezintă diferite grade de importanță conservativă, sunt interpretate 
în manualele care se descriu speciile edificatoare și caracteristice precum și date 
despre altitudine, clima, geologie. Aceste habitate trebuie amintite, acolo unde există, 
cartografiate și estimat impactul asupra acestora. 
Habitatele speciilor pot să se suprapună pe unul sau mai multe tipuri de habitate 
naturale dar pot cuprinde și alte tipuri de habitate neclasificate și fără importanță 
conservativă statuată.  
Pe amplasamentul și în vecinatatea planului propus au fost identificate următoarele 
tipuri de habitate: 

 Pășuni împădurite 
 Tufărișuri 
 Pajiști 
 Păduri 

 
Pășunile împădurite  
 Nu sunt habitate naturale clasificate în manualele de habitate Natura 2000 și 
Habitatele din România. Sunt foste pășuni sau fânețe care din cauza abandonului 
activităților tradiționale s-au împădurit. Tipul fundamental al habitatului a fost fie 
pădure, fie pajiște. 
 
Tufărișurile  

Ocupă suprafețe suficient de însemnate pe amplasamentul comunei Socol 
acoperind pajiștile în urma abandonării activităților tradiționale, cum sunt cositul și 
pășunatul.  
 
Pajiștile  

Reprezintă o suprafață de teren ocupată cu vegetație ierboasă permanenentă, 
alcatuită din specii ce aparțin mai multor familii de plante, dintre care cele mai 
importante sunt gramineele și leguminoasele perene.  
Pajiștele pot fi:  

 pajiști naturale în care vegetația ierboasă s-a instalat spontan (fără intervenția 
omului), aceste pajiști vor fi denumite ulterior pajiști permanente. 

 pajiști temporare (pajiști artificiale, pajiști semănate), sunt pajiști create de om 
pentru o durată determinată (1-6 ani). 

După modul de folosire pajiștile sunt de două feluri: 
 pășuni 
 fânețe 

 Mari suprafețe de pajiști se folosesc mixt, adică prin pășunat și prin cosit, în 
alternanță, în funcție de necesarul de furaj din gospodărie. Astfel în zonele montane 
și submontane din România pajiștile de lângă așezări sunt primăvara și toamna 
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pășunate, iar vara, când animalele sunt în sălaje, sunt cosite, obținându-se fânul 
necesar furajării în iarna.  
 Ieșirile în teren au fost efectuate în stadii diferite ale vegetației, și s-a putut 
constata că majoritatea pajiștilor au rămas necosite sau nepăscute. 

 

 
Figura. nr. 14. Imagini cu situația pajiștilor de pe amplasamentul comunei Socol 
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3.4.1. Tipurile de habitate identificate pe teritoriul administrativ al comunei 
Socol sunt:  

Descrierea habitatelor prezentată în continuare este conformă cu - Manualul de 
interpretare a habitatelor Natura 2000 în România, (Gafta,D., Owen Mountford, 
2008). 

HABITATE DE APĂ DULCE 
Ape stătătoare 
 

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea 
uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 
 
1) 22.12 x 22.31 - vegetaţie scundă perenă, acvatică până la amfibie, oligotrofă până 
la mezotrofă, a malurilor lacurilor, iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă - uscat 
aparţinând ordinului Littorelletalia uniflorae. 
22.12 x 22.32 - vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a zonei ecotonale cu 
uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau 
care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa Isoëto- 
Nanojuncetea. 
Aceste două unităţi pot creşte împreună în strânsă asociere sau separat. Speciile 
caracteristice de plante sunt în general efemerofite pitice. 
2) Plante: 
22.12 x 22.31: Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus bulbosus subsp. bulbosus, 
Eleocharis acicularis, Sparganium minimum. 
22.12 x 22.32: Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis ovata, Cyperus 
fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, 
Scirpus setaceus, Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus. 
3) Acest tip de habitat s-ar putea dezvolta, de asemenea, în depresiuni umede 
interdunale (vezi 16.32 în 2190, inclus în Anexa I). Zonele cu un regim hidrologic 
variabil, lipsite periodic de vegetaţie din cauza distrugerii acesteia prin călcare, nu ar 
trebui incluse. 
HdR R2211, R2212, R2213 
Veg Cyperetum flavescentis Koch ex Aichinger 1933; Juncetum bufonii Felföldy 
1942; Cypero-Limoselletum Kornek 1960; Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop 
(1962) 1968; Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd. 1957; Dichostylido 
michelianae-Gnaphalietum uliginosi Horvatič 1931. 
NrSCI 16 
 

3140 Ape dure oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp.  
 
1) Lacuri şi bălţi destul de bogate în baze dizolvate (pH adesea 6-7) (21.12) sau cu 
ape majoritar albastre-verzui, foarte limpezi, cu conţinut sărac (către moderat) de 
nutrienţi, bogate în baze (pH adesea >7.5) (21.15). Fundul acestor ape nepoluate 
este acoperit cu carofite, Chara şi Nitella, covoare de alge. În regiunea boreală acest 
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tip de habitat include mici bălţi turboase (‘gyttja’) oligo-mezotrofe bogate în calciu, cu 
un covor dens de Chara, adesea înconjurate de diverse mlaştini eutrofe şi turbării cu 
pin silvestru. 
2) Plante: Chara spp., Nitella spp. 
HdR R2201 
Veg Nitelletum gracilis Coriolan 1957; Charetum braunii Coriolan 1957; Tolypelletum 
proliferae Krause 1969; Lychnothamnetum barbati IonescuŢeculescu 1967. 
NrSCI 7 
 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau 
Hydrocharition 
 
1) Lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-verzui, mai mult sau mai 
puţin tulburi, în mod special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu 
comunităţi din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, 
deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). 
2) Plante: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis 
morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, U. vulgaris, Aldrovanda 
vesiculosa, ferigi (Azolla), Hepaticae (Riccia spp., Ricciocarpus spp.); 
Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. perfoliatus. 
HdR R2202, R2203, R2204, R2205, R2206 
Veg Lemnetum minoris Soó 1927; Lemnetum gibbae Miyawaki et Tüxen 1960; 
Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962; Lemno-Spirodeletum Koch 1954; 
Wolffietum arrhizae Miyawaki et Tüxen 1960; Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et 
Komlódi 1959; Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnič 1965; Lemno-Azolletum 
carolinianae Nedelcu 1967; Riccietum fluitantis Slavnič 1956 em. Tüxen 1974; 
Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 (syn.: Hydrocharitetum morsus-ranae van 
Langendonck 1935); Lemno- Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947; 
Potamogetonetum lucentis Hueck 1931; Potamogetonetum perfoliati Koch 1926; 
Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 em. Gőrs 1977; Potamo-
Ceratophylletum submersi Pop 1962; Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955; 
Potamo perfoliati- Ranunculetum circinati Sauer 1937; Spirodeletum polyrhizae Koch 
1941; Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tüxen 1960; Ricciocarpetum natantis 
(Segal 1963) Tüxen 1974; Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd.) Passarge 
1978; Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 1964; Najadetum minoris Ubrizsy 
1941; Zannichellietum pedicellatae Nordh. 1954 em. Pott 1992; Marsilleaetum 
quadrifoliae (natantis) Burescu 2003; Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927; 
Potamogetonetum crispi Soó 1927; Ceratophylletum demersii Hild 1956. 
NrSCI 24 
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PĂDURI 
Păduri temperate europene 
 

9160 Păduri subatlantice şi medio-europene de stejar sau stejar cu carpen din 
Carpinion betuli 
 
1) Păduri de Quercus robur (sau Quercus robur şi Quercus petraea) pe soluri 
hidromorfe sau soluri cu pânză freatică înaltă (funduri de văi, depresiuni sau zone în 
apropierea pădurilor de luncă). Substratul corespunde luturilor, coluviunilor argiloase 
şi lutoase, precum şi alterărilor cu acumulare de lut sau rocilor silicatice cu un înalt 
grad de saturaţie în baze. Păduri de Quercus robur sau păduri naturale amestecate 
de 
Quercus robur, Quercus petraea, Carpinus betulus şi Tilia cordata. 
2) Plante: Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Tilia cordata, Stellaria 
holostea, Carex brizoides, Poa chaixii, Dactylis polygama, Ranunculus nemorosus, 
Galium sylvaticum.  
3) A nu se confunda cu arboretele derivate de Quercus robur, ce apar ca urmare a 
gospodăririi pădurilor mixte de fag şi stejar, de pe soluri bine drenate, în regim de 
crâng simplu sau crâng compus (cu rezerve). 
HdR R4145 
Veg Carici brizoidis-Quercetum roboris Raţiu et al. 1977. 
NrSCI 13 
 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 
 

1) Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii şi 
piemonturile Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din vestul Ucrainei; 
păduri extrazonale, adesea izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui 
Quercion frainetto, din zona de silvostepă est-panonică şi vest-pontică şi din dealurile 
pre-pontice din sud-estul Europei. Acestea se caracterizează printr-un amestec de 
specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice (euxinice). 
2) Plante: Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Q. cerris, Q. 
frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, 
Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria bulbifera, Galium 
schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, 
Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus. 
HdR R4124, R4125, R4126, R4143, R4147 
Veg Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) Täuber 1992; Lathyro 
hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975; Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 
1941) Soó 1964 em. Coldea 1975; Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) 
Seghedin et al. 1977; Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988; Ornithogalo-
Tilio-Quercetum Dihoru 1976; Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978. 
NrSCI 34 
 
Păduri mediteraneene caducifoliate 
92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba 
 
1) Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre dominate 
de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea (44.141). Păduri 
de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus 
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spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Quercus robur, Q. 
pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare 
domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în 
anumite grupări vegetale, care sunt atunci dominate de specii din genurile enumerate 
mai sus (44.6). 
2) Plante: Salix alba, Populus alba. 
HdR R4406 
Veg Salici-Populetum Meijer-Drees 1936. 
NrSCI 31 
NB Indubitabil, tipurile 91E0 şi 92A0 se suprapun parţial, datorită menţionării 
comunităţilor de salcie albă în definiţia ambelor habitate. Pentru a înlătura orice 
confuzie, s-au inclus în acest habitat numai pădurile de plop alb, pure sau 
amestecate cu salcie albă, care se dezvoltă pe soluri aluviale mai evoluate şi 
prezintă un cortegiu mai numeros de specii. Dintre acestea se remarcă ca 
diferenţiale Fraxinus angustifolia, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Galium rubioides şi 
unele transgresive din clasele Querco-Fagetea şi Quercetea pubescentis, precum 
Ulmus laevis, U. minor, Acer campestre, Brachypodium sylvaticum, Asparagus 
verticillatus, A. tenuifolius, A. officinalis. 
 
Note: HdR - habitatele corespunzătoare clasificării din România (Doniţă et al., 2006); 
Veg - cenotaxonii vegetali din România asociaţi habitatului respectiv (comunităţi 
cormofitice, briofitice sau algale); 
NrSCI - numărul siturilor de importanţă comunitară (SCI-uri) în care a fost semnalat 
tipul de habitat în cauză; 
NB - eventuale comentarii care să permită o diagnoză mai bună şi o identificare în 
teren mai uşoară a habitatelor Natura 2000, mai ales a celor care prezintă 
caracteristici specifice condiţiilor fizico-biogeografice ale spaţiului carpatodanubiano- 
pontic. 

Descrierea habitatelor prezentată în continuare este conformă cu - Habitatele 
din România, (Doniță, N., et al., 2005). 
 
Clasa tufărișuri și pajiști 

Subclasa Pajiști umede și comunități de ierburi înalte (buruienișuri) 

R3715 Pajiști danubian-panonice de Agrostis stolonifera 

Răspândire: Zonele de câmpie și colinare din Transilvania, Banat, Oltenia, 
Muntenia, Moldova, Dobrogea. 
Suprafețe: În zonele joase, ocupă suprafețe de sute de ha, realizând pajiștile de 
luncă, cu valoare furajeră ridicată. 
Stațiuni: Altitudine cuprinse între 100– 450(500) m; Clima: T = 9–7,50C; P = 550– 
700 mm. Relief: teren plan sau ușor înclinat cu expoziții variate, dar preferă pe cele 
sudice și sud-estice. Roci: depozite lutoase și nisipo-argiloase. Soluri: aluviosoluri, 
gleiosoluri. 
Structura: Specia caracteristică, Agrostis stolonifera, realizeazã pajiști pe suprafețe 
întinse, în amestec cu: Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Daucus carota, Poa 
trivialis, toate fiind specii de talie mijlocie, realizând etajul superior al fitocenozelor. În 
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amestec cu acestea se dezvoltã abundent: Medicago lupulina, Trifolium fragiferum, 
T. repens, Potentilla reptans, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, Lysimachia 
nummularia, Rorippa sylvestris, care realizează etajul inferior al vegetației. 
Valoare conservativă: redusă 
Compoziție floristicãă: Specii edificatoare: Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris, 
Trifolium fragiferum, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis. Specii caracteristice: 
Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Agropyron (Elymus) 
repens, Lolium perenne. Alte specii importante: Poa trivialis, Eleocharis palustris, 
Ranunculus acris, Trifolium repens, Potentilla reptans. În pajiștile în care pășunatul 
este intens se instaleazã și se extind rapid speciile nefurajere cum sunt: Glycyrrhiza 
echinata, Galega officinalis, Rorippa austriaca, specii care indică degradarea 
pajiștilor. Specii rare: Cypripendium calceolus. 
 
Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitatele din Natura 2000. 

Clasa  terenuri agricole și peisaje artificiale 

Subclasa Comunități ruderale 

R8704 Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, 
Sclerochloa dura și Plantago major 

Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, curți, în toată țara. 

Suprafețe: 500–600 ha. 

Stațiuni: Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară; Clima: T 
= 11–8,50C; P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante ușor înclinate cu 
expoziție sudică, estică și vestică. Soluri: nisipoase și luto-nisipoase bogate în 
substanțe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii. 

Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa 
două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium 
ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, 
Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcãtuit din specii repente 
sau cu tulpina foarte redusă cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium syriacum, Poa 
annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi 
semnalate și specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum și Syntrichia ruralis. 

Valoare conservativă: redusă. 

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, 
Plantago major, Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago 
major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii 
importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria 
perforata, Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitatele din Natura 
2000. 
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R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius 
 
Răspândire: în toate luncile din România, în special în cele de câmpie și în Lunca și 
Delta Dunării, în zona pădurilor de stejar, zona de silvostepă și zona de stepă. 
Suprafețe: circa 12.000 ha, aproape toate în sudul României, mai ales în lunca 
Dunării și a râurilor mari, afluente. 
Stațiuni: Altitudini 0–200 m. Clima: T = 11,5–100C, P = 400–600 mm. Relief: 
suprafețe slab înclinate din lunci care fac legătura dintre grindurile de mal cu locurile 
joase de sub terasă. Roci: aluviuni, lutosargiloase. Soluri: de tip aluviosol, profunde, 
relativ argiloase, eumezobazice, umede-ude, mezotrofice. 
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și boreale. Stratul 
arborilor, compus exclusiv din salcie (Salix alba), mai ales în Lunca Dunării, sau cu 
amestec de salcie plesnitoare (Salix fragilis), plopi (Populus alba, mai rar Populus 
nigra), rar anin negru (Alnus glutinosa); are acoperire de 100% în tinerețe, care se 
reduce la 60–80% în arborete de vârste mai mari; înălțimi de 20–25 m la 100 de ani. 
Stratul arbuștilor lipsește în arborete tinere, dar foarte dezvoltat la vârste mari: 
Cornus sanguinea, Frangula alnus, Viburnum opulus. Stratul ierburilor și 
subarbuștilor, dominat de Rubus caesius care poate acoperi uneori complet solul 
împreunã cu Galium aparine. 
Valoare conservativă: mare. 
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Salix alba. Specii caracteristice: – . Alte 
specii importante: Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Calystegia sepium, 
Equisetum arvense, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, 
Lycopus europaeus, Polygonum hydropiper, Solanum dulcamara, Scutellaria 
galericulata. 

Acest tip de habitat este echivalat cu habitatul Natura 2000 – 92A0 Păduri-
galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba. 
 
R4403 Păduri danubian-panonice de anin negru (Alnus glutinosa) cu Iris 
pseudacorus 
 
Răspândire: Apariții rare, în mlaștini din lunci și câmpii joase. În trecut, foarte 
răspândită în mlaștinile din Câmpiile vestice. În sud și est, rar, în mlaștini din lunci, în 
zona pădurilor de stejar, în ambele subzone. 
Suprafețe: circa 2.000 ha din care 1.000 ha în sudul și câte 500 ha în estul și vestul 
României. 
Stațiuni: Altitudini 50–150 m. Clima: T = 11,0–9,50C, P = 500–700 mm. Relief: 
depresiuni pe câmpii sau în lunci continuu aprovizionate cu apă din râuri sau izvoare. 
Roci: argile aluviale. Soluri: de tip gleiosol, profunde, eubazice, permanent ude, 
eutrofice. 
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și boreale. Stratul 
arborilor, compus din anin negru (Alnus glutinosa), exclusiv sau rare exemplare de 
frasin (Fraxinus angustifolia); arborii pe rădăcini înălțate deasupra nivelului apei 
(„picioroange”); are acoperire variabilă (60– 80%) și înălțimi ale arborilor, de 20–22 m 
la 100 de ani. Stratul arbuștilor slab dezvoltat cu arbuști fixați pe ridicăturile mai 
uscate din jurul arborilor (Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, 
Sambucus nigra, Salix cinerea, Corylus avellana, Evonymus europaeus). Stratul 
ierburilor și subarbuștilor, în locuri umede cu specii de Carex (C. acutiformis, C. 
riparia, C. elongata, C. paniculata), Iris pseudacorus și Thelypteris palustris. 
Valoare conservativă: foarte mare. 
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Compoziție floristică: Specii edificatoare: Alnus glutinosa. Specii caracteristice: 
Carex elongata, C. paniculata. Alte specii importante: în locurile mlãºtinoase Alisma 
plantago, Caltha palustris, Galium palustre, Hottonia palustris, Polygonum 
hydropiper, P. mite, Peucedanum palustre, Stellaria aquatica, pe locuri mai uscate 
Galium aparine, Galeopsis speciosa, Ranunculus repens, Symphytum officinalis, 
Solanum dulcamara. 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitatele din Natura 
2000. 

3. 5. Statutul de conservare al speciilor și habitatelor de interes comunitar 

BirdLife International a adoptat în anul 2000 lista categoriilor de periclitare pentru 
speciile de păsări europene: 
E – periclitată (Endangered); 
V – vulnerabilă (Vulnerable); 
R – rară (rare); 
D – în declin (Declining); 
L – localizată (Localized); 
Ins – insuficient cunoscută (Insufficiently known); 
S – sigură (Secure); 
() – statut provizoriu (Provisional status). 
În acest sens au fost întocmite 4 categorii SPEC (Species of European Concern) în 
care se încadrează speciile din avifauna României: 
SPEC 1 cuprinde speciile de interes conservativ la nivel global, adică ameninţate pe 
plan global şi sunt dependente de conservare. 
SPEC 2 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ 
nefavorabil. 
SPEC 3 cuprinde speciile care nu sunt concentrate în Europa şi au un statut 
conservativ nefavorabil. 
SPEC 4 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ 
favorabil. 
Non – SPEC cuprinde speciile care nu se regăsesc pe lista speciilor SPEC, adică 
specii care nu sunt concentrate în Europa şi ale căror populaţii europene se află într-
o situaţie favorabilă. Pentru aceste specii nu sunt necesare măsuri deosebite şi 
imediate pentru protecţia lor. 

Analizând formularele standard Natura 2000 ale ariilor de protecție specială 
avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei și ROSPA0026 Cursul Dunării-
Baziaș-Porțile de Fier, rezultă situația statutului de conservare al speciilor prezente în 
cele două situri, prezentată în tabelul următor: 

Specia Statut SPEC (Species of European Concearn) 
Accipiter brevipes SPEC 2 
Bonasa bonasia Non SPEC 
Bubo bubo Categoria SPEC: 3; statut european: specie 

vulnerabilă; Directiva Păsări, Anexa I; Convenţia 
de la Bonn, Apendix II.; Vertebrate;pasăre 
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terestră; sedentară 
Ciconia ciconia SPEC 2 
Circaetus gallicus  Categoria SPEC 3 
Dryocopus martius Non SPEC 
Hieraaetus pennatus SPEC 3 
Haliaeetus albicilla SPEC 3 
Lullula arborea Este încadrată în categoria SPEC 2 care cuprinde 

speciile care sunt concentrate în Europa şi au un 
statut conservativ nefavorabil 

Lanius collurio Lanius collurio (sfrânciocul roşiatic) este încadrată 
în categoria SPEC 3 care cuprinde speciile care 
nu sunt concentrate în Europa şi au un statut 
conservativ nefavorabil, iar ca statut de periclitare 
este încadrată la categoria (D) (statut provizoriu în 
declin). 

Pernis apivorus Este încadrată în categoria SPEC 4 care cuprinde 
speciile care sunt concentrate în Europa şi au un 
statut conservativ favorabil, iar ca statut de 
periclitare este încadrată la categoria S – sigură. 

Strix uralensis Non-SPEC 
Picus canus Categoria SPEC 3 
Emberiza hortulana SPEC 2 
Caprimulgus europaeus SPEC 2 
Coracias garrulus SPEC 2 
Dendrocopos leucotos Non - SPEC 
Dendrocopos medius SPEC 4 
Falco peregrinus  SPEC 3 
Aquila chrysaetos SPEC 3 
Aquila pomarina SPEC 3 
Milvus migrans SPEC 3 
Pandion haliaetus - 
Mergus albellus SPEC 3 
Phalacrocorax pygmaeus SPEC 2 
Buteo rufinus - 
Ciconia nigra SPEC 3 
Circus cyaneus SPEC 3 
Cygnus cygnus SPEC 4 
Egretta alba Non -SPEC 
Egretta garzetta Non -SPEC 
Gavia arctica Categoria SPEC: 3; statut european: specie 

vulnerabilă; Directiva Păsări, Anexa I; Convenţia 
de la Berna, Apendix II; Convenţia de la Bonn 
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Gavia stellata SPEC 3 
Haliaeetus albicilla SPEC 3 

Tabel nr. 6. Statul de conservare al speciilor la nivel european conform BirdLife 
International 

Analizând formularele standard Natura 2000 ale ariilor de protecție specială 
avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei și ROSPA0026 Cursul Dunării-
Baziaș-Porțile de Fier, se poate constata următoarea ăncadrare a speciilor în 
categoriile SPEC: 16 specii fac parte din categoria SPEC 3 - specii care nu sunt 
concentrate în Europa şi au un statut conservativ nefavorabil, 7 specii fac parte din 
categoria SPEC 2 - specii care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ 
nefavorabil, 6 specii fac parte din categoria NON SPEC - specii care nu se regăsesc 
pe lista speciilor SPEC, adică specii care nu sunt concentrate în Europa şi ale căror 
populaţii europene se află într-o situaţie favorabilă, 3 specii fac parte din categoria 
SPEC 4 - specii care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ favorabil. 

 
3.6. Date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate 

Analizând formularul standard al sitului de protecție specială avifaunistică 
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier se poate observa următoarea 
situație: 1 specii care cuibărește în acestă zonă, 2 specii de păsări cu o populație 
rezidentă, 7 specii de păsări care iernează și 5 specii de pasaj. 
Cod Specie Pop. 

rezidentă 
Cuibărit Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A073 Milvus 
migrans 

 R   C B A B 

A094  
 

Pandion 
haliaetus 

   P D    

A068 
 

Mergus 
albellus 

  1200-
1500 

 A B C B 

A393 Phalacrocor
ax pygmeus 

  684-
890 i 

500-
700 i 

C B C B 

A403 Buteo 
rufinus 

  2-4 i  D    

A030 Ciconia 
nigra 
 

>2 i    C B C C 

A082 Circus 
cyaneus 

  >2 i  D    

A038 Cygnus 
cygnus 

   180-
200 i 

C B C B 

A027 Egretta alba    120-
160 i 

C B B B 

A026 Egretta 
garzetta  
 

>40 i   >30 i C B C C 

A002 Gavia 
arctica 

  >27 i  B B C B 
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A001 Gavia 
stellata 

  >2 i  C B C C 

A075  
 

Haliaeetus 
albicilla 

  >2 i  C B B B 

Note: 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 păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, 
existente în situl ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei, conform Formularului 
Standard Natura 2000: 

Cod Specie Pop. 
rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj Sit. 
Pop. 

Conserv. Izolare Global 

A402 Accipiter 
brevipes 

 5-10 p   C B C B 

A104  
 

Bonasa 
bonasia 

80-110 p    C B C B 

A215 
 

Bubo bubo 5-10 p    C B C B 

A031 Ciconia 
ciconia 

 40-50 p   C B C B 

A080 Circaetus 
gallicus 

 15-30 p   B B C B 

A236 Dryocopus 
martius 

210-230 
p 

   C B C B 

A092 Hieraaetus 
pennatus 

 3-5 p   B B C B 

A075 Haliaeetus 
albicilla 

1 p    C C B B 

A246 Lullula 
arborea 

 1800-
2300 p 

  B B C C 

A338 Lanius 
collurio 

 4900-
50000 p 

  C A C B 

A072 Pernis 
apivorus 

 20-40 p   C B C A 

A220 Strix 
uralensis 

20-30 p    C B C B 

A234 
 

Picus canus 300-350 
p 

   C B C B 

A379 Emberiza 
hortulana 

 >100-
150 p 

  C B C B 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

 300-500 
p 

  B B C B 

A231 Coracias 
garrulus 

 10-12 p   C C B B 

A239 Dendrocopos 300-350    C B C B 
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leucotos Pb 
A238 Dendrocopos 

medius 
12b00-
130b0 p 

   B B C B 

A103 Falco 
peregrinus 

3-4 p    B C C B 

A091 Aquila 
chrysaetos 

3-5 p    B C C B 

A089 Aquila 
pomarina 

 6-10 p   c B C B 

 
Note: 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. 
 

Analizând formularul standard al sitului de protecție specială avifaunistică 
ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei se poate observa următoarea situație: 10 specii 
cu o populație rezidentă, 11 specii cubăritoare. 

 Prin implementarea Planului Urbanistic General al comunei Socol nu se 
afectează/restrânge arealul speciilor semnalate în ariile naturale protejate de interes 
avifaunistic. 

3.7. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei 
naturale protejate de interes comunitar 

Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei sunt 
legate de condițiile de hrănire, adăpost și reproducere pe de-o parte, iar pe de altă 
parte de presiunea antropică și a tuturor factorilor externi care pot afecta 
biodiversitatea zonei analizate. Orice modificare survenită la nivelul acestui habitat 
poate afecta mai mult sau mai puțin integritatea ariei. 

Cod % CLC Clase de habitate 

N09 2 321 Pajiști naturale, stepe 
N12 2 211-213 Culturi (teren arabil) 
N14 11 231 Pășuni 
N15 5 242,243 Alte terenuri arabile 
N16 74 311 Păduri de foioase 
N26 6 324 Habitate de păduri (păduri de 

tranziție) 
Tabel nr. 7. Clasele de habitate din formularul standard Natura 2000 ROSPA0080 

Munții Almăjului-Locvei 
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Cod % CLC Clase de 
habitate 

N06 97 511, 512 Râuri, lacuri 
N14 3 231 Pășuni 

 
Tabel nr. 8. Clasele de habitate din formularul standard Natura 2000 ROSPA0026 

Cursului Dunării – Baziaş – Porţile de Fier 

La nivelul acestor habitate speciile descrise anterior găsesc condiții favorabile 
de hrană, cuibărire și odihnă.  

3. 8. Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, acolo unde au fost 
stabilite prin planul de managementlo unde au fost stabilite prin planuri de 
management 

În cadrul studiului de evaluare adecvată este evaluat impactul asupra fiecărei 
specii şi fiecărui habitat de interes comunitar din aria naturală protejată de interes 
avifaunistic posibil afectată de implementarea proiectului propus, astfel încât să se 
asigure obiectivele de conservare a acesteia şi integritatea reţelei Natura 2000. 

Obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 au în vedere menţinerea şi 
restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar și sunt stabilite prin planurile de management aprobate la nivel naţional.  
Obiective specifice:  

‐ aducerea, respectiv menţinerea la un statut favorabil de conservare a speciilor 
şi habitatelor pentru care s-a constituit și declarat aria naturală de interes 
comunitar 

‐ cercetarea habitatelor şi speciilor;  
‐ activităţi de reglementare specială; 
‐ adaptarea activităţilor la nevoile de conservare;  
‐ reconstrucţia ecologică a habitatelor degradate;  
‐ asigurarea teritoriilor naturale de hrănire, reproducere şi cuibărit/hibernare;  
‐ controlul surselor de poluare a apei, aerului, solului şi al poluării fonice.  

Aceste obiective, conduc la refacerea şi menţinerea în stare favorabilă a 
ecosistemelor şi legăturilor funcţionale. 

Parcul Natural Porțile de Fier este administrat pe baza planului de 
management aprobat prin H.G. 1048/2013. Având în vedere că Parcul Natural Porțile 
de Fier se suprapune peste siturile Natura 2000: ROSPA0080 Munții Almăjului-
Locvei, ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier și ROSCI0206 Porțile de 
Fier, acest plan de management cuprinde prevederi și pentru managementul siturilor. 
În continuare se prezintă măsurile generale de management cuprinse în acest plan. 

Măsuri generale de management pentru ROSPA0026 Cursul Dunării-
Baziaș-Porțile de Fier: 

1. pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul 
rând avută în vedere protecţia habitatelor acestor specii; 
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2. cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea 
stării de conservare specială a habitatelor şi monitorizarea lor; 

3. limitarea oricărui tip de poluare-chimică, fonică, fecaloid-menajeră 
antropică, precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor motorizate-
ATV, motociclete offroad pe drumurile forestiere şi în afara drumurilor 
publice; 

4. limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor 
5. limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare, 

habitatel naturale 
6. evaluarea calităţii apelor 
7. combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a 

colectării diferitelor specii de floră şi faună; 
8. conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra 

necesităţii ocrotirii şi protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de 
mijloace ecologice în vederea unei dezvoltării durabile; 

9. interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate. 
Măsuri de management specifice speciilor, astfel: 

10. Amfibieni şi reptile: Bombina bombina, Bombina variegata, Bufo bufo, 
Emys orbicularis: 
a)limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare 
b)monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv 
c)protejarea bălţilor temporare sau permanente şi monitorizarea acestora, 

precum şi a celor care seacă în mod natural 
d)reducerea impactului antropic în proximitatea bălţii 
e)evitarea activităţilor care distrug sau degradează habitatul speciei 
f)montarea unor semne rutiere pentru atenţionarea conducătorilor de 
autovehicule în zone cu populaţii numeroase 
g)conştientizarea şi informarea localnicilor în vederea evitării 

capturării/comerţului/uciderii de specii 
2. Peşti: Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Zingel streber, 
Zingel zingel: 
a)limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare 
b)limitarea intervenţiei localnicilor asupra albiei râurilor şi pârâurilor prin 

exploatarea materialului aluvial 
c)monitorizarea cursurilor de apă sezoniere 
d)controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, 

rumeguş, eroziune, pescuit ilegal 
3. Păsări: Milvus migrans, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Circus cyaneus, 
Haliaeetus albicilla: 
a)limitarea turismului necontrolat 
b)combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării sau a altor 

metode ilegale de intervenţie asupra florei şi faunei protejate 
c)tăierea arborilor vârstici 
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d)educarea populaţiei pentru evitarea omorârii păsărilor datorită superstiţiilor 
 
Măsuri generale de management pentru ROSPA0080 Munții Almăjului-

Locvei: 
1. pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în 

primul rând avută în vedere protecţia habitatelor acestor specii; 
2. cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau 

refacerea stării de conservare specială a habitatelor şi monitorizarea 
lor; 

3. limitarea oricărui tip de poluare: chimică, fonică, fecaloid- menajeră, 
antropică, precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor 
motorizate - ATV, motociclete pe drumurile forestiere; 

4. interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau 
pesticidelor 

5. interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: 
desecare, drenare 

6. combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi  
colectării diferitelor specii de floră şi faună; 

7. conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra 
necesităţii ocrotirii şi protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii 
de mijloace ecologice în vederea unei dezvoltării durabile; 

8. interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate. 
9. monitorizarea speciilor de plante cu caracter invaziv 

Măsuri de management specifice speciilor, astfel: 
1. Mamifere: Canis lupus, Capreolus capreolus, Lynx lynx, Martes martes, 
Meles meles, Sus scrofa: 
a)educarea şi conştientizarea comunităţilor 
b)interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere 
c)interzicerea/limitarea defrişărilor 
d)limitarea poluării fonice 
e)limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, păsări artificiale, plase, 
spray-uri, orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte şi altele. 
f)combaterea braconajului 
2. Plante: Acer pseudoplatanus, Carpinus orientalis, Corylus colurna, Cotinus 
coggygria, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior: 
a)interzicerea/limitarea a oricărei forme de recoltare a florilor şi a fructelor, 

culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în 
habitatul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclilui biologic 

b)interzicerea arderii vegetaţiei 
3. Păsări: Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Accipiter brevipes, Circaetus 
gallicus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus: 
a)interzicerea/ limitarea turismului necontrolat 
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b)combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării sau a altor 
metode ilegale de intervenţie asupra florei şi faunei protejate 

c)tăierea arborilor vârstici 
d)educarea populaţiei pent tru evitarea omorârii păsărilor/mamiferelor datorită 
superstiţiilor  
Bonasa bonasia: 
a)păstrarea tufărişurilor la marginea pădurilor 
b)interzicerea arderii vegetaţiei 
Caprimulgus europaeus: 
a) interzicerea arderii vegetaţiei 
b)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 
Coracias garrulus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus 
martius, Picus canus: 

a)păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi 
b)management natural al pădurilor 

c)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

Lanius collurio: 

a)păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi 

b)management natural al pădurilor 

c)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

Lullula arborea: 

a)managementul natural al pădurilor 

b)interzicerea arderii vegetaţiei 

c)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

Măsuri generale de management pentru ROSCI0206 Porțile de Fier: 
a)cartarea, menţinerea sau unde este cazul refacerea stării de conservare 

favorabilă a habitatelor, urmată de monitorizarea acestora; 

b)interzicerea/limitarea tăierilor în habitatele forestiere prioritare; 

c)interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere în habitatele forestiere 

prioritare; 

d)promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere; 

e)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice în habitatele forestiere; 

f)interzicerea/limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, 
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drenare, în habitatele naturale; 

g)reglementarea păşunatului, prin menţinerea de efective şi de specii conform 
bonităţii fiecărei păşuni, şi a cositului în perioadele optime acestei activităţii, avînd 
prioritate menţinerea stării favorabile a habitatului; 

h)reglementarea activităţilor tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, 
în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, cu tehnologii cu impact 
redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci sau de plante medicinale; 

i)extragerea speciilor invazive din habitatele prioritare; 

j)interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, îngrăşămintelor chimice sau ale altor 
amendamente în habitatele de pajişti; 

k)interzicerea arderii vegetaţiei; 

l)conştientizarea comunităţilor asupra necesităţii protecţiei şi conservării 
habitatelor; 

Datorită caracteristicilor ecologice specifice fiecărui habitat, se pretează şi măsuri 
speciale pentru acestea, respectiv: 

a) 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara; 
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6430 Comunităţi 
de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi 
alpin; 3280 Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din 
Paspalo-Agrostidion şi perdele de Salix şi Populus alba, următoarele măsuri: 

1)interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare; 

2)Monitorizarea cursurilor de apă sezoniere 

3)interzicerea exploatării depunerilor de nisip şi pietrişuri din albia râurilor, fiind 
permise, cu avizul Administrat al Consiliului ări de decolmatare și recalibrare a albiilor 
minore ale cursurilor de apă în vederea asigurării sec înregistrării de viituri, cu impact 
direct asupra manifestării fenomenului de inunda ; 

4)limitarea păşunatului în aceste zone; 

5)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice folosite în agricultură; 

b)3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 
uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea; 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition, următoarele măsuri: 

1)interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare în habitatele naturale; 
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2)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

c)6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi; 
6190 Pajişti panonice de stâncării-Stipo-Festucetalia pallentis; 40AO Tufărişuri 
subcontinentale peri-panonice; 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau 
din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase; 6210* Pajişti uscate 
seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros-Festuco-Brometalia, 
următoarele măsuri: 

1)direcţionarea turiştilor pe traseele marcate; 

2)limitarea păşunatului; 

3)interzicerea arderii vegetaţiei; 

d)6260* Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri, următoarele măsuri: 

1)interzicerea exploatărilor de nisipuri; 

2)interzicerea folosirii salcâmului - Robinia pseudacacia sau a altor specii cu 
creştere rapidă pentru stabilizarea nisipurilor sau a malurilor; 

e)8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în 
cel alpin - Thlaspietea rotundifolii, următoarele măsuri: 

1)direcţionarea turiştilor pe traseele marcate; 

2)limitarea păşunatului, pentru evitarea mobilizării rocilor şi a distrugerii vegetaţiei 
caracteristice, dar şi pentru evitarea poluării fecaloid-menajeră; 

f)8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 
Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; următoarele măsuri: 

1)înlăturarea turismului necontrolat şi închiderea, dacă este necesar, a unor 
trasee turistice; 

g)9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, 
următoarele măsuri: 

1)promovarea managementului conservativ - regenerări naturale; 

2)interzicerea/limitarea exploatărilor în aceste zone; 

3)interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere prin aceste zone; 

4)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice; 

h) 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen-Erythronio-Carpiniori, următoarele 
măsuri:  
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1)promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere; 

2)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice în habitatele forestiere; 

3)interzicerea arderii vegetaţiei; 

i)9530* Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. 
Banatica, următoarele măsuri: 

1)interzicerea arderii vegetaţiei; 

j)91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, următoarele măsuri: 

1)promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere; 

2)reglementarea păşunatului şi a activităţilor tradiţionale de colectare de plante 
medicinale, ciuperci sau alte activităţi similare. 

k)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 
următoarele măsuri: 

1)promovarea managementului conservativ: regenerări naturale; 

2)evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

3)limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 

4)limitarea tratamentelor chimice; 

l)9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91M0 Păduri balcano-
panonice de cer şi gorun; 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen, următoarele 
măsuri: 

1)promovarea managementului conservativ: regenerări naturale; 

2)evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

3)limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 

4)limitarea tratamentelor chimice; 

5)interzicerea arderii vegetaţiei; 

6)menţinerea efectivelor de animale, cu speciile şi în perioadele stabilite, 
reglementarea activităţilor tradiţionale de colectare de plante medicinale, ciuperci, 
fructe de pădure sau alte activităţi similare. 

m)91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior -Alno- Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae, următoarele măsuri: 
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1)interzicerea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor; 

2)interzicerea tăierii vegetaţiei lemnoase din zonă; 

3)reglementarea activităţilor turistice pe suprafaţa habitatului prioritar; 

4)interzicerea arderii vegetaţiei; 

n)92AO Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, următorele măsuri: 

1)interzicerea activităţilor de îndiguire, cu excep ărilor necesare pentru 
satisfacerea cerin ă, protec ă ării cursurilor de apă, precum spiritul protec 

2)controlul speciilor invazive 

o)8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis, următoarele măsuri: 

1)pregătirea documentaţilor de instituţiile abilitate pentru clasificarea lor 

Se menţionează că în Anexa nr. 6 a prezentului document sunt trecute un număr 
mai mare de habitate Natura2000, care nu se găsesc în formularul standard al 
ROSCI0206 Porţile de Fier. 

Pentru speciile enumerate în anexa II a Directivei Habitate, speciile care nu au 
fost tratate anterior, respectiv:  

 a)Mamifere: Barbastella barbastellus, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus 
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, 
Myotis blythii, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis 
bechsteini, Myotis myotis, Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx; 

b)Amfibieni şi reptile: Bombina bombina, Bombina variegata, Testudo 
hermanni, Emys orbicularis; 

c)Peşti: Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Barbus 
meridionalis, Sabanejewia aurata, Gymnocephalus schraetzer, Zingel zingel, Zingel 
streber, Cottus gobio, Pelecus cultratus, Gymnocephalus baloni, Misgurnus fossilis, 
Umbra krameri; 

d)Nevertebrate: Unio crassus, Euphydryas maturna, Maculinea teleius, Lycaena 
dispar, Maculinea nausithous, Eriogaster catax, Callimorpha quadripunctaria, 
Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Morimus 
funereus, Austropotamobius torrentium, Carabus variolosus, Pilemia tigrina, 
Cordulegaster heros, Theodoxus transversalis; 

e)Plante: Marsilea quadrifolia, Eleocharis carniolica, Agrimonia pilosa, Paeonia 
officinalis ssp. banatica, Thlaspi jankae, Colchicum arenarium, Himantoglossum 
caprinum, Asplenium adulterinum, Echium russicum, Gladiolus palustris, Pulsatilla 
grandis, Tulipa hungarica, Stipa danubialis; 
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1.Mamifere: Barbastella barbastellus, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus 
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, 
Myotis blythii, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis 
bechsteini, Myotis myotis, următoarele măsuri: 

a)protejarea adăposturilor: peşteri, scorburi de copaci; 

b)educarea publicului larg; 

c)realizarea unui management natural al pădurilor; 

Lutra lutra 

d)interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă; 

2.Amfibieni şi reptile: Testudo hermanni boettgeri, următoarele măsuri: 

a)protejarea habitatelor; 

b)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

c)educarea publicului larg în vederea eliminării superstiţiilor, a vânzării/cumpărării 
acestei specii; 

3. Peşti: Cottus gobio, Pelecus cultratus, Gobio albipinnatus, Aspius aspius, 
Rhodeus sericeus amarus, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata, Misgurnus 
fossilis, Umbra krameri, următoarele măsuri: 

a)interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare; 

b)controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, 
rumeguş, eroziune, pescuit ilegal; 

4. Nevertebrate, următoarele măsuri: 

a)reglementarea cositului şi păşunatului; 

b)interzicerea arderii vegetaţiei; 

c)interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte; 

d)păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi ; 

e)protejarea adăposturilor, peşteri, scorburi de copaci; 

f)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

5. Plante: Marsilea quadrifolia, următoarele măsuri: 

a)interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare 
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b)controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, 
rumeguş, eroziune; 

Eleocharis carniolica, Agrimonia pilosa, Paeonia officinalis ssp. banatica, Thlaspi 
jankae, Colchicum arenarium, Himantoglossum caprinum, Asplenium adulterinum, 
Echium russicum, Gladiolus palustris, Pulsatilla grandis, Tulipa hungarica, Stipa 
danubialis, următoarele măsuri: 

a)reglementarea cositului şi păşunatului; 

b)interzicerea arderii vegetaţiei; 

c)interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte; 

d)menţinerea efectivelor de animale, cu speciile şi în perioadele stabilite, 
reglementarea activităţilor tradiţionale de colectare de plante medicinale, ciuperci, 
fructe de pădure saua altor activităţi. 

4. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI 

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar sau a ariei de 
protecție specială avifaunistică poate fi afectată dacă prin implementarea unui 
plan/proiect se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de 
interes comunitar, sau se ajunge la fragmentarea habitatelor de interes comunitar și 
sau a habitatelor specifice din punct de vedere ecologic și etologic, după caz, 
speciilor de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta 
integritatea unui sit Natura 2000 dacă acesta induce un impact negativ asupra 
factorilor care determină menținerea stării de conservare a ariei naturale protejate de 
interes comunitar sau de protecție specială avifaunistică dacă produce modificări ale 
dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de 
interes comunitar. 

Obiectivele de conservare a ariilor de protecție de interes comunitar stabilite 
conform caracteristicilor fiecărei arii naturale protejate constituie obiectivul principal a 
elaborării Planurilor de management a fiecărei arii de protecție care trebuie elaborate 
de fiecare custode. 

Proiectantul Planului de actualizare al PUG Comuna Socol, la solicitarea 
autorității de mediu a analizat două variante alternative ale planului propus. În 
continuare, în cadrul studiului de evaluare adecvată se vor evalua efectele fiecărei 
variante propuse de către proiectant, asupra siturilor rețelei Natura 2000, posibil a fi 
afectate de implementarea planului propus. Se precizează faptul că variantele 
analizate de către proiectant, precum și analiza separată/succesivă a efectelor 
acestora asupra rețelei Natura 2000, nu se referă la cerințele Ordinului 19/2010 și al 
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor 
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, capitolul 2.3. 
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Etapa soluțiilor alternative, ci la prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, art.16 (1).  

În sensul celor precizate mai sus, se prezintă în continuare variantele 
analizate, precum și evaluarea efectelor fiecărei variante asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar. 

 

Figura nr.15. Harta comunei Socol cu intravilanul existent și extinderea intravilanului 
propus 
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Figura nr.16. Hărți UTR existent și propus PUG Socol 
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Varianta 0 – planul să nu se reactualizeze 
Se păstrează starea actuală a unității administrativ teritoriale, fără intervenții 

controlate prin reglementări urbanistice sau de altă natură. 
În acest caz: 
- se împiedică realizarea nevoilor de dezvoltarea economică și socială a 

comunei; 
- nu se reglementează realizarea utilitățiilor publice necesare privind 

alimentarea cu apă și canalizarea/epurarea apelor uzate menajere, ceea ce va 
menține sau chiar va agrava efectele negative asupra solului, apelor subterane și a 
apelor de suprafață, afectând negativ habitatele și speciile terestre și acvatice; 

 - nu se va modernizarea infrastructura internă de inters local, ceea ce va 
menține un grad de poluare ridicat a intravilanului localităților, în special cauzat de 
zgomot și emisii de praf. În același timp, starea tehnică precară a drumurilor 
generează uzura prematură a mijloacelor de transport, ceea ce conduce la creșterea 
gradului de poluare și la mărirea nesiguranței oamenilor și bunurilor; 

- nu se va stabili un regulament de urbanism pentru zonele în care se dorește 
realizarea unor extinderi de intravilan, ceea ce va conduce, în anumite cazuri la 
încălcarea regimului de conservare și protecție din arealul siturilor Natura 2000; 

- neasigurarea condițiilor de realizare a unor lucrări de protejare a cadrului 
natural - cum ar fi combaterea eroziunii solului și a alunecărilor de teren. 

Varianta 1 
  Modificări propuse în zona localității Socol 

 

 

Figura nr.17. Hartă UTR existent și propus la nivelul localității Socol 
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1. Extinderea intravilanului Trup 1 – UTR 14 (13.52 ha)  

UTR 14 (13.52 ha): I – Zonă industrială 

În prezent zonă de extravilan. Se propune a fi amplasat în partea de est 
față de intravilanul actual a localității Socol. UTR 14 se află în afara 
ariilor naturale protejate de interes comunitar. Pe amplasamentul UTR 
14 categoria actuală de folosință a terenului este teren arabil neirigat cu 
câteva fâșii de vegetație erbacee, cu plante comune. Distanța față de 
ariile naturale protejate de interes comunitar este de 1,6 km. Nu au fost 
identificate habitate de interes comunitar pe acest amplasament. 
Tipurile de modificări prevăzute sunt: Extinderea zonei industriale, cu 
posibilitatea dezvoltării activităților de valorificare a resurselor locale din 
zonă. Se preconizează că va crește presiunea antropică prin ocuparea 
suprafețelor de teren cu construcții, prin creșterea prezenței umane în 
zonă, prin consumul de apă și apa menajeră uzată rezultată, prin 
emisiile de gaze de la încălzirea spațiilor, prin zgomot și prin 
producerea de deșeuri. Impactul prognozat asupra mediului va fi unul 
redus, având în vedere cerințele categoriei zonelor industriale, iar 
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar efectele vor fi 
nesemnificative, în condițiile realizării infrastructurii de utilități de 
alimentarea cu apă și canalizare și a colectării corespunzătoare a 
deșeurilor. 

 

 

Figura nr. 18. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 1 – UTR 14 
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2. Extinderea intravilanului Trup 1 – UTR 7 (4,38 ha) 

UTR 7 (4,38 ha): P – Zonă de parcuri, complexe sportive, recreere, 
perdele de protecție 

Amplasamentul UTR 7 este situat în partea de V a localității Socol, în 
apropierea râului Nera. Crearea acestui UTR are ca scop extinderea 
intravilanului pe o suprafață de 4,38 ha, având drept obiectiv crearea 
unei zone cu vegetație de protecție,  a unei zone de recreere, complex 
sportiv și zonă de parc pentru locuitorii comunei și pentru turiști. În ceea 
ce priveşte spaţiile de recreere, se propune amenajarea peisageră 
minimală (întreţinere, mobilier urban realizat din materiale locale, spaţii 
de joacă, regularizarea văilor utilizând piatra naturală) a spaţiilor verzi 
adiacente cursurilor de apă, pentru a spori gradul de confort al locuirii. 
De asemena, la intersecţia drumului național (DN) cu drumul județean 
(DJ) se doreşte realizarea unei noi zone sportive şi de recreere. 
Distanța față de ariile naturale protejate de interes comunitar este de 
1,5 km. Pe amplasamentul acestui UTR nu au fost identificate habitate 
de interes comunitar pe amplasamentul acestui UTR. Categoria de 
folosință a amplasamentului este de pășune. Aspectul amplasamentului 
arată că este vorba despre o pășune supraexploatată și acoperită 
parțial cu tufăriș: Rosa canina, Crataegus monogyna etc. Sursele de 
impact vor fi apele și deșeurile menajere uzate, din activitățile ce 
urmează a se desfășura pe amplasamentu viitoarei zone. Impactul 
prognozat asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar este 
unul nesemnificativ. 

Efectele prognozate din perdelele de protecție asupra mediului sunt 
pozitive, atât privind viitoarea zonă, cât și calitatea factorilor de mediu 
locali și a peisajului.  Se atrage atenția ca speciile care vor fi utilizate la 
crearea spațiilor verzi, să fie autohtone, evitându-se cu desăvârșire 
speciile invazive. 
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Figura nr. 19. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 1 – UTR 7 

3. Extinderea intravilanului Trup 2 – UTR 22 (23,19 ha) 

UTR 22 (23,19 ha): MTL – Zonă mixtă – rezidenţială şi turistică în 
clădiri izolate, de înălţime mică 

În prezent zonă de extravilan. Se propune a fi amplasat în partea de sud-
est de intravilanul actual al localității Socol. UTR 22 se află în interiorul 
siturilor Natura 2000: aria naturală protejată de interes comunitar - 
ROSCI0206 Porțile de Fier și în aria naturală protejată de interes 
avifaunistic ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei. Nu au fost identificate 
habitate de interes comunitar pe acest amplasament. Pe amplasamentul 
UTR 22 categoria actuală de folosință a terenului este pășune. Aspectul 
amplasamentului arată că este vorba despre o pășune supraexploatată. 
Tipul de habitat identificat pe amplasamentul acestui UTR este: R3715 
Pajiști danubian-panonice de Agrostis stolonifera, descris în continuare. 

Clasa tufărișuri și pajiști 

Subclasa Pajiști umede și comunități de ierburi înalte (buruienișuri) 

R3715 Pajiști danubian-panonice de Agrostis stolonifera 

Răspândire: Zonele de câmpie și colinare din Transilvania, Banat, Oltenia, 
Muntenia, Moldova, Dobrogea. 
Suprafețe: În zonele joase, ocupă suprafețe de sute de ha, realizând pajiștile de 
luncă, cu valoare furajeră ridicată. 
Stațiuni: Altitudine cuprinse între 100– 450(500) m; Clima: T = 9–7,50C; P = 550– 
700 mm. Relief: teren plan sau ușor înclinat cu expoziții variate, dar preferă pe cele 
sudice și sud-estice. Roci: depozite lutoase și nisipo-argiloase. Soluri: aluviosoluri, 
gleiosoluri. 
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Structura: Specia caracteristică, Agrostis stolonifera, realizează pajiști pe suprafețe 
întinse, în amestec cu: Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Daucus carota, Poa 
trivialis, toate fiind specii de talie mijlocie, realizând etajul superior al fitocenozelor. În 
amestec cu acestea se dezvoltă abundent: Medicago lupulina, Trifolium fragiferum, 
T. repens, Potentilla reptans, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, Lysimachia 
nummularia, Rorippa sylvestris, care realizează etajul inferior al vegetației. 
Valoare conservativă: redusă 
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris, 
Trifolium fragiferum, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis. Specii caracteristice: 
Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Agropyron (Elymus) 
repens, Lolium perenne. Alte specii importante: Poa trivialis, Eleocharis palustris, 
Ranunculus acris, Trifolium repens, Potentilla reptans. În pajiștile în care pășunatul 
este intens se instalează și se extind rapid speciile nefurajere cum sunt: Glycyrrhiza 
echinata, Galega officinalis, Rorippa austriaca, specii care indică degradarea 
pajiștilor. Specii rare: Cypripendium calceolus. 
 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitate Natura 
2000. 

Tipurile de modificări prevăzute sunt: Extinderea zonei rezidențiale și 
turistice, cu posibilitatea dezvoltării activităților de turism. Se preconizează 
că va crește presiunea antropică prin ocuparea suprafețelor de teren cu 
construcții, prin creșterea numărului de locuitori din zonă, prin consumul de 
apă și apă menajeră uzată rezultată, prin emisiile de gaze de la încălzirea 
spațiilor, prin zgomot și prin producerea de deșeuri menajere. Impactul 
prognozat asupra mediului va fi unul redus, având în vedere cerințele 
categoriei zonelor rezidențiale și turistice, iar asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar efectele vor fi nesemnificative, în condițiile 
realizări infrastructurii de utilități de alimentarea cu apă și canalizare și a 
colectării corespunzătoare a deșeurilor menajere. 
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Figura nr. 20. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 2 – UTR 22 

4. Extinderea intravilanului Trup 1 (15,66 ha) cu: 

UTR 8: ISc – Subzona instituții de cult: 

În extinderea din sud-vest se doreşte conturarea unei zone cu un 
caracter mixt, de-a lungul drumului național DN-ului, şi de asemenea 
realizarea unui ansamblu mănăstiresc (încă nu s-a stabilit cu autorităţile 
locale dacă aceasta va rămâne locaţia finală). Amplasarea acestui UTR 
se află în afara ariilor protejate de interes comunitar, la distanța de 1,1 
km. Impactul asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar este 
inexistent. 

UTR 3: GCC – Subzona cimitirelor  

În prezent această zonă se află în extravilan, categoria de folosință a 
terenului fiind pășune. În vecinătatea amplasamentului este situat 
cimitirul vechi, față de care se dorește extinderea perimetrului actual. 
Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe amplasamentul 
acestui UTR, aflându-se în afara siturilor rețelei Natura 2000. 
Amplasarea acestui UTR se află în afara ariilor protejate de interes 
comunitar, la distanța de 1,1 km. Impactul prognozat asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar este inexistent. 
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UTR 4: CCb – Subzona căilor de comunicaţie feroviară şi construcţii 
aferente 

Prin acest UTR se doreşte amplasarea în viitor a unei zone cu activităţi 
legate de infrastructura feroviară (haltă sau gară), ţinând cont de faptul 
că la nivelul întregii comune, se propune refacerea liniei de cale ferată 
îngustă Baziaş-Oraviţa. (propunere preluată din strategia pentru 
regiunea Dunării). Realizarea unui nou pod peste Nera reprezintă un 
factor de dezvoltare important, ce va favoriza dezvoltarea unor funcţiuni 
mixte specifice zonelor de graniţă, şi va genera un interes sporit pentru 
proprietăţile situate de-a lungul dn 57A. Categoria de folosință a 
terenului fiind pășune. Nu au fost identificate habitate de interes 
comunitar pe amplasamentul acestui UTR. Amplasarea acestui UTR se 
află în afara ariilor protejate de interes comunitar, la distanța de 1,1 km. 
Impactul prognozat asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar este nesemnificativ. Se menționează că realizarea efectivă a 
obiectivelor de specificul căilor de comunicație feroviară și construcții 
aferente se va reglementa din punct de vedere urbanistic pe baza unui 
plan urbanistic zonal (PUZ). 

UTR 6: GCC – Subzona cimitirelor  

În prezent această zonă se află în extravilan, categoria de folosință a 
terenului fiind pășune. Prin acest UTR se dorește extinderea 
intravilanului pentru amplasarea unui cimitir. Nu au fost identificate 
habitate de interes comunitar pe amplasamentul acestui UTR, aflându-
se în afara siturilor rețelei Natura 2000. Amplasarea acestui UTR se 
află în afara ariilor protejate de interes comunitar, la distanța de 1,1 km. 
Impactul prognozat asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar este inexistent. 

 

Figura nr. 21. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 1 – UTR 8, 3, 4 și 6 
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  Modificări propuse în zona localității Baziaș 
 

 

Figura nr. 22. Hartă UTR existent și propuse la nivelul localității Baziaș 

1. Extinderea intravilanului Trup 1 – UTR 14 (1,36 ha) 

UTR 14 (1,36 ha): ADS – Zonă de agrement cu dotări specifice 

Crearea acestui UTR are ca scop extinderea zonei de intravilan pe 
o suprafață de 1,36 ha pentru extinderea zonei funcționale ca zonă 
de turism și agrement. Amplasarea UTR 14 se află pe malul Dunării 
fiind adiacent drumului național DN 57 A și intravilanului actual. Nu 
au fost identificate habitate de interes comunitar pe amplasamentul 
acestui UTR. 

Amplasamentul UTR 14 este inclus în ROSPA0080 Munții 
Almăjului-Locvei și ROSCI0206 Porțile de Fier, fiind la limita 
exterioară a ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier. 

Categoria actuală de folosință a amplasamentului este de pășune, 
acoperirea cu vegetație a terenului fiind pădure de tranziție cu 
arbuști, conform Corine Land Cover 2006 (CLC). Vegetația 
arbustivă predominantă pe amplasament este reprezentată în 
special de Robinia pseudoacacia (salcâmul), care a fost plantat 
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pentru protecția taluzelor, și alte specii de arbuști, precum 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Sambucus nigra, etc. 

Tipul de habitat identificat pe amplasamentul acestui UTR este: R8704 
Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura și 
Plantago major. 

Clasa  terenuri agricole și peisaje artificiale 

Subclasa Comunități ruderale 

R8704 Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, 
Sclerochloa dura și Plantago major 

Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, curți, în toată țara. 

Suprafețe: 500–600 ha. 

Stațiuni: Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară; Clima: T 
= 11–8,50C; P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante ușor înclinate cu 
expoziție sudică, estică și vestică. Soluri: nisipoase și luto-nisipoase bogate în 
substanțe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii. 

Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa 
două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium 
ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, 
Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcãtuit din specii repente 
sau cu tulpina foarte redusă cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium syriacum, Poa 
annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi 
semnalate și specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum și Syntrichia ruralis. 

Valoare conservativă: redusă. 

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, 
Plantago major, Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago 
major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii 
importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria 
perforata, Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitate Natura 2000. 

Pe terenurile aflate în stânga drumului național DN 57 A se propun 
funcţiuni care să nu necesite construcţii  ample, sau care ar putea bloca 
perspectiva spre Dunăre. Astfel, s-au propus zone cu amenajări 
specifice ale malurilor de apă (terase, plaje şi alte funcţiuni pentru 
turism şi recreere) 

De asemenea se propune aici şi un port turistic şi comercial, iar pe 
terenul din dreapta drumului național DN 57 A se doreşte refacerea gării 
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Baziaş şi a clădirii cazinoului Baziaş (propunere preluată din strategia 
pentru regiunea Dunării), având atât funcţiune relaţionată cu 
infrastructura feroviară, cât şi funcţiune turistică. Între cele două trupuri 
de intravilan existente, pe malul Dunării, este propusă o zonă de 
campare. În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de recreere, se doreşte 
refacerea parcului central din Baziaş. Se propune de asemenea în 
interiorul UTR 14 amplasarea unei zone de culte (ISC), unde se dorește 
realizarea unei mănăstiri. 

Aspectele negative vor fi produse de ocuparea/schimbarea categoriei 
de folosință a terenului, impactul produs de lucrările de execuție și 
amenajare, zgomotul, deșeurile menajere și din construcții, apele uzate 
de la organizarea de șantier. În perioada de exploatare a obiectivului 
turistic creat impactul va fi generat de prezența umană, zgomot, emisiile 
de gaze de la mijloacele de transport și de la încălzirea spațiilor, 
respectiv de la prepararea hranei, apele uzate și deșeurile menajere. În 
condițiile în care execuția lucrărilor de amenajare va respecta normele 
în vigoare, iar activitatea în perioada de exploatare a obiectivelor 
amenajate, respectiv, controlul fluxului de turiști, stabilirea unui 
regulament de funcționare, epurarea apelor uzate și colectarea 
deșeurilor se vor face corespunzător, impactul prognozat asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar va fi nesemnificativ. 
Reglementarea urbanistică în faza de realizarea a obiectivelor analizate 
mai sus se va realiza pe baza unui plan urbanistic zonal (PUZ), în 
cadrul căruia vor fi detaliate caracteristicile tehnice și funcționale ale 
modificărilor propuse. 
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Figura nr. 23. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 1 – UTR 14 

2. Extinderea intravilanului Trup 1 – UTR 9 (2,67 ha) 

 UTR 9 (2,67): ADS – Zonă de agrement cu dotări specifice 

Crearea acestui UTR are ca scop extinderea zonei de intravilan pe 
o suprafață de 2,67 ha pentru extinderea zonei funcționale ca zonă 
de turism și agrement. Amplasarea UTR 9 se află pe malul Dunării 
fiind adiacent drumului național DN 57 A și intravilanului actual. Nu 
au fost identificate habitate de interes comunitar pe amplasamentul 
acestui UTR. 

Amplasamentul UTR 9 este inclus în ROSPA0080 Munții Almăjului-
Locvei și ROSCI0206 Porțile de Fier, fiind la limita exterioară a 
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier. 

Categoria actuală de folosință a amplasamentului este de pășune, 
acoperirea cu vegetație a terenului fiind pădure de tranziție cu 
arbuști, conform Corine Land Cover 2006 (CLC). Vegetația 
arbustivă predominantă pe amplasament este reprezentată în 
special de Robinia pseudoacacia (salcâmul), care a fost plantat 
pentru protecția taluzelor, și alte specii de arbuști, precum 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Sambucus nigra, etc. 
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Tipul de habitat identificat pe amplasamentul acestui UTR este: R8704 Comunități 
antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura și Plantago 
major 

Clasa  terenuri agricole și peisaje artificiale 

Subclasa Comunități ruderale 

R8704 Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, 
Sclerochloa dura și Plantago major 

Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, curți, în toată țara. 

Suprafețe: 500–600 ha. 

Stațiuni: Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară; Clima: T 
= 11–8,50C; P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante ușor înclinate cu 
expoziție sudică, estică și vestică. Soluri: nisipoase și luto-nisipoase bogate în 
substanțe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii. 

Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa 
două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium 
ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, 
Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcãtuit din specii repente 
sau cu tulpina foarte redusă cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium syriacum, Poa 
annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi 
semnalate și specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum și Syntrichia ruralis. 

Valoare conservativă: redusă. 

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, 
Plantago major, Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago 
major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii 
importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria 
perforata, Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu tipurile de habitate Natura 2000. 

Pe terenurile aflate în stânga drumului național DN 57 A se propun 
funcţiuni care să nu necesite construcţii  ample, sau care ar putea bloca 
perspectiva spre Dunăre. Astfel, s-au propus zone cu amenajări 
specifice ale malurilor de apă (terase, plaje şi alte funcţiuni pentru 
turism şi recreere). De asemenea se propune aici şi un port turistic şi 
comercial, iar pe terenul din dreapta drumului național DN 57 A se 
doreşte refacerea gării Baziaş şi a clădirii cazinoului Baziaş (propunere 
preluată din strategia pentru regiunea Dunării), având atât funcţiune 
relaţionată cu infrastructura feroviară, cât şi funcţiune turistică. Între 
cele două trupuri de intravilan existente, pe malul Dunării, este propusă 
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o zonă de campare. În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de recreere, se 
doreşte refacerea parcului central din Baziaş. 

Aspectele negative vor fi produse de ocuparea/schimbarea categoriei 
de folosință a terenului, impactul produs de lucrările de execuție și 
amenajare, zgomotul, deșeurile menajere și din construcții, apele uzate 
de la organizarea de șantier. În perioada de exploatare a obiectivului 
turistic creat impactul va fi generat de prezența umană, zgomot, emisiile 
de gaze de la mijloacele de transport și de la încălzirea spațiilor, 
respectiv de la prepararea hranei, apele uzate și deșeurile menajere. În 
condițiile în care execuția lucrărilor de amenajare va respecta normele 
în vigoare, iar activitatea în perioada de exploatare a obiectivelor 
amenajate, respectiv, controlul fluxului de turiști, stabilirea unui 
regulament de funcționare, epurarea apelor uzate și colectarea 
deșeurilor se vor face corespunzător, impactul prognozat asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar va fi nesemnificativ. 
Reglementarea urbanistică în faza de realizarea a obiectivelor analizate 
mai sus se va realiza pe baza unui plan urbanistic zonal (PUZ), în 
cadrul căruia vor fi detaliate caracteristicile tehnice și funcționale ale 
modificărilor propuse. 

 

Figura nr. 24. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 1 – UTR 9 

3. Extinderea intravilanului Trup 3 –UTR 20 (4,35 ha) 

UTR 20 (4,35 ha): MTL  – Zonă mixtă – rezidenţială şi turistică în 
clădiri izolate, de înălţime mică 
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În prezent zonă de extravilan. Se propune a fi amplasat în partea de de 
sud-est de intravilanul actual al localității Baziaș. UTR 20 se află în 
interiorul siturilor Natura 2000: aria naturală protejată de interes comunitar 
- ROSCI0206 Porțile de Fier și în aria naturală protejată de interes 
avifaunistic ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei. Pe amplasamentul UTR 
20 categoria actuală de folosință a terenului este pășune. Aspectul 
amplasamentului arată că este vorba despre o pășune supraexploatată. 

Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe acest 
amplasament. 

  Tipul de habitat identificat pe amplasamentul acestui UTR este: R8704 
Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura și 
Plantago major. 

Clasa  terenuri agricole și peisaje artificiale 

Subclasa Comunități ruderale 

R8704 Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, 
Sclerochloa dura și Plantago major 

Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, curți, în toată țara. 

Suprafețe: 500–600 ha. 

Stațiuni: Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară; Clima: T 
= 11–8,50C; P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante ușor înclinate cu 
expoziție sudică, estică și vestică. Soluri: nisipoase și luto-nisipoase bogate în 
substanțe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii. 

Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa 
două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium 
ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, 
Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcãtuit din specii repente 
sau cu tulpina foarte redusă cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium syriacum, Poa 
annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi 
semnalate și specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum și Syntrichia ruralis. 

Valoare conservativă: redusă. 

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, 
Plantago major, Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago 
major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii 
importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria 
perforata, Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. 

Acest tip de habitat nu are corespondență cu  tipurile de habitate Natura 2000. 
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Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe acest 
amplasament. Tipurile de modificări prevăzute sunt: Extinderea zonei 
rezidențiale și turistice, cu posibilitatea dezvoltării activităților de turism. Se 
preconizează că va crește presiunea antropică prin ocuparea suprafețelor 
de teren cu construcții, prin creșterea numărului de locuitori din zonă, prin 
consumul de apă și apa menajeră uzată rezultată, prin emisiile de gaze de 
la încălzirea locuințelor, printr-un nivel de zgomot mai ridicat și prin 
producerea de deșeuri menajere. Impactul prognozat asupra mediului va fi 
unul redus, având în vedere cerințele categoriei zonelor rezidențiale și 
turistice, iar asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar efectele 
vor fi nesemnificative, în condițiile realizări infrastructurii de utilități de 
alimentarea cu apă și canalizare și a colectării corespunzătoare a 
deșeurilor menajere. 

 

Figura nr. 25. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 3 – UTR 20 
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  Modificări propuse în zona localității Câmpia 
 

1. Extinderea intravilanului Trup 3 (21,27 ha) cu: 
 

UTR15: M – Zonă mixtă - rezidenţială şi de servicii, formată din clădiri 
de înălţime mică P – P+2 + UTR16: Lma - Subzona rezidenţială care 
necesită intocmirea de P.U.Z.-uri 

 
Amplasamentul este în prezent zonă de extravilan. Se propune a fi 
amplasat în partea de sud-vest a intravilanul actual și de localitatea 
Câmpia. Amplasamentul se află în afara siturilor Natura 2000. Pe 
amplasament categoria actuală de folosință a terenului este de fostă 
zonă viticolă și terenuri agricole cu vegetație naturală. În ceea ce 
privește dezvoltarea localiţăţii, se propune densificarea zonei de locuire 
existente. Distanța față de ariile naturale protejate de interes comunitar 
este de 4,4 km. 

De asemenea, a fost propusă o bandă de construibilitate cu funcţiuni de 
tip mixt de-a lungul drumului județean DJ 571C. S-a realizat o singură 
extindere a intravilanului, la est de localitate, unde se propun dotări de 
tip social- cultural şi locuire. În interiorul acestei extinderi s-a inserat o 
amplă zonă verde, ce va deservi dotările învecinate şi întreaga 
localitate. 

În realizarea noilor puz-uri pentru zonele extinse, se va ţine cont de 
caracterul specific al sistemului de circulaţii, al lotizării şi al tipologiei de 
construire, şi se va urmări păstrarea acestul caracter. 

Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe acest 
amplasament. Vegetația prezentă pe amplasament este erbacee 
reprezentată de specii ruderale, fară valoare conservativă. Tipurile de 
modificări prevăzute sunt: amenajarea unei zone rezidențiale și de 
servicii. Principalele tipuri de modificări se referă la amenajarea căilor 
de acces auto, realizarea construcților destinate populației și. Sursele 
de poluare/degradare/disconfort sunt: ocuparea terenului cu construcții, 
prezența oamenilor și a mijloacelor de transport, apele uzate menajere 
de la grupurile sociale și de la unitatea de alimentație publică, 
scurgerile accidentale de produse petroliere de la mijloacele de 
transport, zgomotul specific acestui tip de activitate, deșeurile 
menajere.  

Pe amplasament se propune de asemenea alocarea unei zone pentru 
culte (ISC), unde se dorește realizarea unei mănăstiri. 

Impactul prognozat asupra ariilor naturale protejate de interes 
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comunitar va fi inexistent. 

 

 

Figura nr. 26. Aerofotogramă de pe amplasamentul Trupului 3 – UTR 15,16 

4.1. Identificarea și evaluarea tipurilor de impact negativ ale proiectului, 
susceptibile să afecteze în mod semnificativ aria naturală protejată de interes 
comunitar 

 4.1.1. Identificarea cauzelor generate de plan 

Prin PUG propus se prevăd o serie de modificări în teritoriu de natura 
extinderii intravilanului existent, reducerea extravilanului, schimbării categoriei de 
folosință pe suprafețele respective și stabilirea noilor tipuri de funcțiuni teritoriale. 
Noile funcțiuni teritoriale avute în vedere sunt de natură rezidențială, social-culturală, 
industrială, zonă mixtă-economică (turism, producție, depozite, recreere etc.).  

Făcând o sinteză a modificărilor propuse  (în număr de 12 modificări), rezultă 
că acestea sunt cuprinse în 3 trupuri și 22 de UTR-uri, dintre care 2 pentru 
extinderea zonei mixte – rezidențială și turistică în clădiri izolate de înălțime mică, 1 
zonă industrială, 1 zonă de parc public, complexe sportive, recreere, perdele de 
vegetație, 3 zone pentru domeniul social-cultural și de cult, 1 subzonă pentru 
dezvoltarea căilor de comunicație feroviară și construcții, 2 zone pentru agrement și 
dotări specifice, 1 zonă mixtă – rezidențială și de servicii, formată din clădiri de 
înălțime mică P-P+2, și 1 subzonă rezidențială care necesită întocmirea unui Plan 
Urbanistic Zonal (PUZ). 

4.1.2. Identificarea distribuției spațiale a cauzelor 

Dintre modificările propuse și enumerate mai sus: 

‐ un număr de 4 sunt situate în perimetrul ariilor naturale protejate de 
interes comunitar (dintre care 2 zone de agrement cu dotări specifice,   
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2 pentru dezvoltarea zonei mixte – rezidențială și turistică în clădiri 
izolate de înălțime mică); 

‐ un număr de 8 modificări sunt prevăzute în afara perimetrului ariilor 
naturale protejate de interes comunitar, o parte dintre aceste modificări 
putând să genereze unele efecte asupra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar. 

4.1.3. Identificarea elementelor din ariile naturale protejate de interes 
comunitar posibil a fi afectate 

Modul de manifestare al efectelor negative asupra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar poate fi: 

‐ cu caracter de degradare a habitatelor: degradare fizică, chimică, 
biologică  (integritate, calitatea factorilor de mediu: apă, aer, sol); 

‐ cu caracter de disturbare: nu afectează parametrii fizici ai unui sit, dar 
afectează în mod direct speciile, fiind de cele mai multe ori limitată în 
timp (zgomot, surse de lumină etc.). Intensitatea, durata și frecvența 
elementului disturbator reprezintă paramentrii de evaluare a mărimii 
impactului. 

Analizând natura și amploarea modificărilor propuse, precum și componența, 
starea de conservare și integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a 
putut identifica elementele din perimetrul acestora, asupra cărora se pot produce 
efecte negative prin implementarea PUG Socol. În sinteză, aceste elemente sunt 
următoarele: 

‐ habitatele acvatice 

‐ habitatele de pădure 

‐ habitatele de pajiști 

‐ habitatele de pășune naturală antropizată 

4.1.4. Tipurile, natura și mărimea impactului identificat. Măsuri de reducere a 
impactului  

Modificări 
PUG 

Scopul 
modificării 

Suprafața 
modificării 
(ha) 

Natura 
impactului 
prognozat 

Degradare/dist
urbare 
habitate/specii 
de interes 
comunitar  

Măsuri de reducere a 
impactului prognozat 

Nivelul impactul 
asupra ariilor 
naturale protejate 
de interes 
comunitar. 
Concluzii în urma 
măsurilor de 
reducere 

Modificări incluse în perimetrul ariilor naturale protejate de interes comunitar 
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Trup2–UTR22 
Socol 

Zonă mixtă-
rezidențială și 
turistică 

23,19  - Ape uzate 
menajere 
- Emisii în aer de 
gaze de ardere 
de la centrala 
termică 
- Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

-Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 
4.Desfășurarea 
activităților turistice pe 
baza unui regulament 
pentru reducerea 
zgomotului și a 
emisiilor de gaze, 
avizat de APM și 
APNPF 

Impact 
nesemnificativ 

Trup3-UTR20 
Baziaș 

Zonă mixtă-
rezidențială și 
turistică 

4,35 -Ape uzate 
menajere 
epurate 
- Emisii în aer de 
gaze de ardere 
de la centrala 
termică 
 
- Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

-Habitate-nu 
este cazul 
- Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 
4.Desfășurarea 
activităților turistice pe 
baza unui regulament 
pentru reducerea 
zgomotului și a 
emisiilor de gaze, 
avizat de APM și 
APNPF 

Impact 
nesemnificativ 

Trup1-UTR9 
Baziaș 

Zonă de 
agrement  

2,67 - Ape uzate 
menajere 
- Zgomot 
- Emisii de gaze 
de ardere în 
atmosferă 
- Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

-Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 
4.Desfășurarea 
activităților turistice pe 
baza unui regulament 
pentru reducerea 
zgomotului și a 
emisiilor de gaze, 
avizat de APM și 
APNPF 

Impact 
nesemnificativ 

Trup1-UTR14 
Baziaș 

Zonă de 
agrement 

1,36 Ape uzate 
menajere 
- Zgomot 
- Emisii de gaze 
de ardere în 
atmosferă 
- Eliminarea 
neconformă a 

-Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 

Impact 
nesemnificativ 
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deșeurilor stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 
4.Desfășurarea 
activităților turistice pe 
baza unui regulament 
pentru reducerea 
zgomotului și a 
emisiilor de gaze, 
avizat de APM și 
APNPF 
 

Modificări situate în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar 
Trup1-UTR14 
Socol 

Zonă industrială 13,52  -Ape uzate 
menajere 
- Zgomot 
- Emisii de gaze 
de ardere în 
atmosferă 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor - 
  
 

- Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1.În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact 
nesemnificativ 

Trup1-UTR7 
Socol 

Zonă de parcuri, 
complexe 
sportive, 
recreere, 
perdele de 
protecție 

4,38 -Ape uzate 
menajere 
- Zgomot 
- Emisii de gaze 
de ardere în 
atmosferă 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor - 
  
 

- Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–prin 
evacuarea în 
fluviu Dunăre 
sau râul Nera 
a  apelor uzate 
neepurate 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact 
nesemnificativ 

S
o

co
l 

Trup1-
UTR8 

Subzona 
instituților de cult 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,66 
 

-Ape uzate 
menajere 
- Emisii de gaze 
de la încălzirea 
spațiilor 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor  
  
 

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

 
 1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact inexistent 

Trup1-
UTR3 

Subzona 
cimitirelor 

-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

1. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact inexistent 

Trup1-
UTR6 

Subzona 
cimitirelor 

-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

1. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact inexistent 

Trup1-
UTR4 

Subzona căilor 
de comunicație 
feroviară și 
construcții 
aferente 

 
-Ape uzate 
menajere 
-Zgomot 
- Emisii de gaze 
de la încălzirea 
spațiilor 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor  

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 

Impact 
nesemnificativ 
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 adecvată a deșeurilor 
Trup3-UTR15 
Câmpia 

Zonă mixtă  
 
 
 
 
 
21,27 
 

-Ape uzate 
menajere 
-Zgomot 
- Emisii de gaze 
de la încălzirea 
spațiilor 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3. Colectarea 
adecvată a deșeurilor 

Impact inexistent 

Trup3-UTR16 Subzonă 
rezidențială 

Ape uzate 
menajere 
-Zgomot 
- Emisii de gaze 
de la încălzirea 
spațiilor 
-Eliminarea 
neconformă a 
deșeurilor 

Habitate-nu 
este cazul 
-Specii–Nu 
este cazul 

1. În lipsa canalizării 
comunale: bazin 
vidanjabil sau stație de 
epurare proprie; 
2.Racordarea la 
canalizarea comunală 
după realizarea 
canalizării locale și a 
stației de epurare 
3.Colectarea adecvată 
a deșeurilor 

Impact inexistent 

Tabel nr. 9. Tipurile, natura și mărimea impactului identificat. Măsuri de 
reducere a impactului 

4.2. Identificarea și evaluarea impactului direct, indirect,  pe termen lung, scurt, 
rezidual și cumulativ 

4.2.1. Impactul direct  
Impactul direct asupra siturilor rețelei Natura 2000 pune în evidență modul și gradul 
de afectarea al integrității și structurii habitatelor de interes comunitar, al factorilor de 
mediu, cât și al speciilor de interes comunitar, printr-o relație directă a cauzelor și 
efectelor identificate/prognozate. 
Impactul direct asupra habitatelor naturale poate fi produs de: restrângerea 
suprafeței habitatelor naturale, modificarea structurii hidrografice, extragerea de 
resurse minerale sau biologice, fragmentarea suprafeței habitatului, crearea efectului 
de barieră, reducerea/eliminarea unor elemente naturale conținute în perimetrul 
habitatului, prin afectarea integrității rețelei de situri Natura 2000, respectiv, 
întreruperea coridoarelor de legătură între siturile Natura 2000. 
În urma analizei propunerii de PUG și a vizitelor în terenul planului propus au fost 
identificate următoarele cauze și impacte potențiale directe: 

‐ afectarea suprafeței habitatelor din perimetrul ariilor naturale protejate 
de interes comunitar: 

- schimbarea categoriei de folosință a unor suprafețe naturale sau 
seminaturale, dintre care 0 ha habitate de interes comunitar.  

-   Nu se vor pierde suprafețe din habitatele de interes comunitar, 
procentul din pierderea suprafețelor habitatelor de interes 
comunitar va fi de 0%. 

În concluzie, rezultă că nu se prevede schimbarea categoriei de folosință, 
respectiv restrângerea suprafeței habitatelor de interes comunitar din perimetrul 
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ROSCI0206, prin implementarea planului de urbanism general propus, procentul de 
pierdere a suprafețelor habitatelor de interes comunitar va fi de 0%. 

‐ modificarea structurii hidrografice:  prin implementarea planului de 
urbanism general propus, nu se prevede modificarea structurii 
hidrografice în perimetrul sau în amonte de ROSCI0206/ROSPA0080 
și ROSPA0026.  

‐  extragerea de resurse minerale sau biologice: pentru implemenentarea 
planului urbanistic general propus nu este necesară extragerea de 
resurse minerale sau biologice din perimetrul ariilor naturale protejate 
de interes comunitar. 

‐ fragmentarea suprafeței habitatului: prin implementarea planului de 
urbanism general propus, nu se va produce fragmentarea habitatelor 
de interes comunitar. 

‐ crearea efectului de barieră: prin implementarea planului urbanistic 
general propus, nu se prevede crearea unor structuri fizico-morfologice 
care ar putea constitui bariere în calea mobilității speciilor din arealul 
ROSCI0206/ROSPA0080 și ROSPA0026. 

‐ reducerea/eliminarea unor elemente naturale conținute în perimetrul 
habitatului: nu se prevăd modificări/intervenții care ar necesita 
reducerea sau eliminarea unor elemente naturale, dintre acelea pentru 
care au fost declarate ariile naturale protejate de interes comunitar. 

‐ afectarea integrității rețelei de situri Natura 2000, respectiv, întreruperea 
coridoarelor de legătură între siturile Natura 2000: prin natura și 
amploarea modificărilor prevăzute în propunerea de PUG, nu se 
crează riscul afectării integrității și întreruperii coridoarelor între siturile 
rețelei Natura 2000. 

Impactul direct asupra factorilor de mediu. Factorii de mediu pot fi afectați prin: 
emisii de poluanți în aer, apă, sol/subsol; zgomot/vibrații; surse de lumină; câmp 
electromagnetic, etc. 

‐ emisii de poluanți:  
- în aer: față de starea actuală constatată, care nu generează 

efecte semnificative privind poluarea aerului din activități 
organizate,  prin implementarea planului de urbanism general 
propus, se prevede o creștere a numărului surselor de emisii în 
atmosferă. Emisiile de gaze în atmosferă vor proveni de la 
mijloacele de transport, de la încălzirea spațiilor și de la 
prepararea hranei. În condițiile în care execuția lucrărilor de 
amenajare va respecta normele în vigoare, iar activitatea în 
perioada de exploatare a obiectivelor amenajate, respectiv, 
controlul fluxului de turiști, stabilirea unui regulament de 
funcționare, impactul prognozat cauzat de emisiile în atmosferă 
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar va fi 
nesemnificativ.  
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- în apă: față de starea actuală constatată, care nu generează 
efecte semnificative privind poluarea apelor de suprafață cu ape 
uzate având ca surse zonele rezidențiale sau din activități 
economice, prin implementarea planului de urbanism general 
propus, se prevede o creștere a numărului surselor de emisii în 
apă. Prin modificările propuse prin PUG se va înregistra o 
dezvoltarea a rețelelor de apă potabilă care vor satisface la un 
nivel superior cerințele consumatorilor locali, fie zone 
rezidențiale existente sau nou propuse, fie noi zone turistice și 
de agrement. Prin creșterea consumului de apă prognozat va 
rezulta o creștere a volumului de ape uzate care vor necesita 
evacuare în mediul natural. Prin noul PUG se prevede crearea 
sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, 
astfel încât să prevină creșterea gradului de poluare a apelor. 

 În condițiile în care realizarea/extinderea sistemelor de 
alimentarea cu apă va fi atent corelată cu necesitatea realizării 
sistemelor de canalizare și epurarea a apelor uzate, conform 
normelor în vigoare, impactul prognozat cauzat de emisiile în 
apele de suprafață și subterane asupra ariilor naturale protejate 
de interes comunitar va fi nesemnificativ.  

- sol/subsol: față de starea actuală constatată, care nu generează 
efecte semnificative privind poluarea solului/subsolului din 
activități organizate, prin noul PUG nu se prevede dezvoltarea 
unor surse suplimentare. Afectarea solului se va produce prin 
scoaterea unor suprafețe din circuitul natural și ocuparea cu 
unele amenajări și construcții pentru dezvoltarea noilor obiective 
rezidențiale, turistice și economice prevăzute. Ocuparea solului 
pentru categoriile de obiective enumerate nu va conduce la 
poluarea solului în condițile respectării normelor legale în 
vigoare. Tipurile de afectarea ale solului pe suprafețele 
construite/amenajate vor consta în decopertarea covorului 
vegetal și tasarea. Nu vor fi afectate suprafețe de sol care 
adăpostesc habitate de interes comunitar. 

- zgomot/vibrații: față de starea actuală constatată, care nu 
generează efecte semnificative cauzate de sursele de 
zgomot/vibrații din activități organizate, prin noul PUG se 
prevede dezvoltarea unor surse suplimentare cu caracter 
temporar sau sezonier. Zgomot/vibrații cu caracter temporar se 
vor înregistra pe perioada de execuție a construcțiilor și 
amenajărilor noilor obiective prevăzute prin PUG. În perimetrul 
viitoarelor zone rezidențiale în perioada de existență a acestora 
nu se prevede creșterea nivelului de zgomot, iar surse de 
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vibrații nu vor exista. Funcționarea obiectivelor turistice nu va 
produce vibrații. O creștere a nivelului de zgomot cu caracter 
temporar și sezonier se va înregistra în perimetrul acestor 
obiective în perioadele de funcționare. Evaluarea impactului 
produs de zgomot/vibrații se face atât în perioada de execuție 
cât și în perioada de funcționare. În perioada de execuție, în 
condițiile în care volumul construcțiilor și amenajărilor necesare 
este limitat, iar durata de execuție, în mod normal, va fi scurtă și 
cu respectarea normelor tehnice de execuție nu se prevede 
crearea unor efecte semnificative asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar.  În perioada de funcționare, nu 
vor exista surse de vibrații, iar zgomotele produse de prezența 
umană și din activitățile cu caracter turistic și de agrement vor fi 
limitate în timp și ca nivel acustic, în condițiile desfășurării 
normale a acestor activități. Se recomandă ca desfășurea 
activităților în zonele turistice din perimetrul ariilor naturale 
protejate de interes comunitar să se desfășoare pe baza unui 
regulament avizat de către APNPF și APM.  

- surse de lumină: în prezent nu există activități care să genereze 
surse de lumină cu caracter poluant pentru ariile naturale 
protejate de interes comunitar. Situația legată de acest aspect 
nu se va modifica prin noul PUG. 

- câmp electromagnetic: în prezent, perimetrul administrativ al 
Comunei Socol este traversat de linii electrice aeriene de medie 
și înaltă tensiune care traversează și teritoriul ariilor naturale 
protejate de interes comunitar. Nu există informații care să 
ateste un grad de impact semnificativ al acestor obiective 
asupra acestor arii naturale protejate. Prin noul PUG se prevede 
dezvoltarea într-un termen  mediu îndepărtat a trei obiective de 
producție energetică din surse neconvenționale.  

Impactul direct asupra speciilor se poate produce prin: alterarea condițiilor de viață, 
recoltarea de exemplare, restrângerea habitatului speciilor, crearea efectului de 
barieră, obligarea unor trasee ocolitoare, punerea în pericol a integrității fizice a 
indivizilor speciilor, restrângerea sursei de hrană, etc. 

‐ alterarea condițiilor de viață ale speciilor. Alterarea condițiilor de viață 
ale unei specii se poate produce prin afectarea negativă, a habitatului 
speciei (adăpost, cuibărire, hrănire, etc.) și/sau a calității factorilor 
mediului înconjurător (poluare fizică, chimică, biologică). Prin 
implementarea planului de urbanism general propus nu se 
prognozează alterarea condițiilor de viață ale speciilor. Anumite efecte 
negative cu caracter temporar vor putea fi totuși semnalate în perioada 
realizării lucrărilor de construcții și amenajare a obiectivelor prevăzute: 
zonă de agrement, loisir și turism, precum și a obiectivelor de 
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infrastructură și energetice. Prin respectarea normelor legale de 
execuție nu se prevede crearea unor efecte semnificative asupra 
speciilor; 

‐ recoltarea de exemplare: prin implementarea planului de urbanism 
general propus nu se prevede recoltarea exemplarelor de specii; 

‐ restrângerea habitatului speciilor: prin implementarea planului de 
urbanism general propus nu se prognozează restrângerea habitatului 
speciilor de interes comunitar; 

‐ crearea efectului de barieră: prin implementarea planului de urbanism 
general propus nu se prognozează crearea efectului de barieră pentru 
speciile de interes comunitar; 

‐ obligarea parcurgerii unor trasee ocolitoare: prin implementarea 
planului de urbanism general propus nu se prognozează împedicarea 
traseelor de deplasare curente și obligarea parcurgerii unor trasee 
ocolitoare de către speciile de interes comunitar; 

‐ restrângerea sursei de hrană: prin implementarea planului de urbanism 
general propus nu se prognozează restrângerea sursei de hrană 
pentru speciile de interes comunitar. 

 
4.2.2. Impactul indirect  

Impactul indirect care se manifestă asupra habitatelor și speciilor de interes 
comunitar poate fi definit în mod general ca fiind impacte secundare cauzate de 
efectele cauzelor inițiale sau ca un șir de impacte în lanț, în care efectul unei cauze 
anterioare devine cauză pentru efectul curent.  
 Analizând impactele directe care afectează habitatele și calitatea factorilor de 
mediu de care depind condițiile de viață ale speciilor de interes comunitar, pe care le 
considerăm ca fiind cauze inițiale, s-a constatat că nu există impacte semnificative, 
ceea ce denotă că nu vor exista impacte indirecte cu caracter semnificativ asupra 
habitatelor și speciilor de interes comunitar. 

Analizând distribuția efectelor negative ale planului propus asupra factorilor de 
mediu în spațiul analizat, bazându-ne pe metoda sursă-cale-receptor s-a constatat că 
nu există transferuri de efecte negative semnificative, sau de poluare între diferite 
medii care pot afecta habitate sau specii de interes comunitar. 
 
4.2.3. Impactul pe termen scurt  
Impactul pe termen scurt dispare odată cu încetarea cauzei (elementelor de 
presiune sau disturbare), sau într-un termen scurt previzibil după încetarea cauzei. 
 

Anumite efecte negative cu caracter temporar se vor semnala în perioada 
realizării lucrărilor de construcții și amenajare a obiectivelor prevăzute: zonă de 
agrement, loisir și turism, precum și a obiectivelor de infrastructură și energetice. Prin 
respectarea normelor legale de execuție nu se prevede crearea unui impact 
semnificativ pe termen scurt asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar. 
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4.2.4. Impactul pe termen lung  
Impactul pe termen lung este reprezentat de activitățile continue sau cu  frecvență 
mare, a căror efecte negative nu dispar odată cu încetarea sursei de presiune sau 
disturbare, sau dispar într-o perioadă de timp îndelungată, necesitând intervenții 
ulterioare pentru revenirea la o situație favorabilă. 
 

Prin implementarea planului de urbanism general propus nu se prognozează 
crearea de impacte pe termen lung asupra habitatelor și speciilor de interes 
comunitar. 
 
4.2.5. Impactul rezidual  
Impactul rezidual este reprezentat de acele forme sau niveluri de impact asupra 
factorilor de mediu, care mai rămân și se manifestă chiar și după luarea măsurilor de 
reducere a impactului inițial. Acest impact necesită a fi monitorizat și gestionat cu 
scopul de a fi eliminat și a se ajunge la o situație favorabilă. 
  

Conform analizei de sinteză prezentate în tabelul nr. 7. de mai sus rezultă că 
nu va exista impact rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în 
urma aplicării măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute legal în domeniile 
modificărilor propuse prin planul de urbanism general (PUG). 

 
4.2.6. Impactul cumulativ 
Impactul cumulativ reprezintă efectele sinergice ale unor proiecte/planuri sau ale 
mai multor activități identificate, care se pot manifesta asupra unui areal sau asupra 
unor elemente țintă dintr-un areal.  
  

Nu există impact cumulativ al planului de urbanism propus cu alte 
planuri/proiecte sau activități identificate asupra habitatelor sau speciilor de interes 
comunitar. 

4.3. Evaluarea impactului cauzat de plan, fără, a lua în considerare măsurile de 
reducere a impactului, respectiv evaluarea impactului rezidual cauzat de 
proiect după implementarea măsurilor de reducerea impactului 
 
Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat pe baza următorilor indicatori-cheie 
cuantificabili:  
  
- procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut. Prin implementarea PUG 
nu se vor înregistra  pierderi de suprafeţe de habitat de interes comunitar din siturile 
Natura 2000: ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei/ROSPA0026 Cursul Dunării-
Baziaș-Porțile de Fier și ROSCI0206 Porțile de Fier. 
- procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru 
necesitatile de  hrana, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. 
În ceea ce privește necesitățile de hrana, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
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interes comunitar, nu  se va pierde din suprafeţele acestora, speciile identificate în 
zona de amplasament beneficiind de resurse de hrană similară în arealul care 
încadrează planul.  
- fragmentarea habitatelor de interes comunitar. Nu se va înregistra fragmentarea 
habitatelor de interes comunitar. 
 
-  durata sau persistența fragmentării. Nu se va înregistra o durată sau persistență 
a  fragmentării habitatelor de interes comunitar. 
  
- durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar. Nu se va 
înregistra o durata sau persistența a speciilor de interes comunitar. 
- schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi suprafaţa). Nu se vor produce 
schimbări  în densitatea populațiilor, ca urmare a implementării planului de urbanism 
propus.  
  
- scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de 
implementarea  planului/proiectului. Nu este cazul. 
- indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de 
apă sau de  alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcțiilor 
ecologice ale unei arii  naturale protejate de interes comunitar. Nu se vor 
produce modificări ale funcțiilor ecologice  ale ariei naturale protejate de interes 
comunitar.  
 
4.4. Evidențierea și descrierea măsurilor de reducere a impactului care vor fi 
implementate pentru fiecare specie de interes comunitar și habitatul acestora 
din situl ROSCI0206 Porțile de Fier și ROSPA0080 Munții Almăjului-
Locvei/ROSPA0226 Cursul Dunării –Baziaș-Porțile de Fier 
 
Pentru reducerea impactului potențial asupra vegetației și faunei, se prevăd 
următoarele măsuri: 

- evitarea deteriorării terenurilor adiacente perimetrelor modificărilor propuse prin 
PUG în toate fazele de implementare; 

- monitorizarea prin observații și metode standard de măsurare, efectuate anual 
în același anotimp, privind structura vegetației în vecinătatea perimetrelor în 
care se realizează modificări în perimetrul ariilor naturale protejate de interes 
comunitar; 

- deșeurile rezultate din activități vor fi gestionate, în mod corespunzător fără a 
afecta flora sau fauna siturilor; 

- utilizarea echipamentelor tehnice performante în vederea reducerii impactului 
asupra mediului prin zgomot și emisii; 
 

5. Măsurile de reducere a impactului 
 

Nu a fost identificat un impact potențial cu semnificație pentru elementele criteriu 
ce au stat la baza desemnării siturilor Natura 2000: asupra ariilor naturale de 
protecție specială avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei și 



Studiu de evaluare adecvată pentru ,,Planul Urbanistic General al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin’’ 

 

Page 180 of 187 
 

ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș- Porțile de Fier și asupra arie de interes 
comunitar ROSCI0206 Porțile de Fier. 

 
5.1. Măsurile propuse de reducere a impactului 
Măsuri având caracter general: 
Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin 
Legea 49/20011, precum și prevederile OUG 195/2005 cu modificările ulterioare, 
aprobată prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea biodiversității și arii 
naturale; 
Orice plan sau proiect care are legătură directă ori nu este necesar pentru 
managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, va fi supus unei 
evaluari adecvate a efectelor potențiale asupra ariilor naturale de interes comunitar 
din teritoriul PUG, având în vedere obiectivele de conservare ale acestora; 
Se vor păstra amplasamentele și măsurile propuse prin PUG; 
Se vor interzice cu desăvârșire depozitări neconforme de deșeuri și se impune 
colectarea selectivă a acestora; 
Se vor realiza infrastructurile care vizează alimentarea cu apă, canalizarea integrală 
a localităților și epurarea apelor uzate; 
Se va evita afectarea de către infrastructura temporară și permanentă a habitatelor 
din ROSCI și ROSPA; 
 

5.2. Măsuri având caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor 
pentru care au fost desemnate cele două situri 
 

‐ pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, 
cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A 
(specii de interes comunitar) și 4 B (specii de interes național) din OUG 
57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât 
în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise: orice formă de 
recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în 
mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

‐  perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 
hibernare și de migrație; 

‐ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau 
ouălor din natură; 

‐ deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 
‐ se interzice depozitare necontrolată a deșeurilor menajere și din activitățile 

specifice. 
Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: 

‐  uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată; 
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‐ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau 
ouălor din natură; 

‐ culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 
‐ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de 

creștere și de migrație; 
‐ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și 

capturarea; 
‐ comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora 

în stare vie ori moartă sau a oricaror părți ori produse provenite de la acestea, 
ușor de identificat; 

‐  se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de 
zgomote. 

 
5.3. Calendarul implementării măsurilor de reducere propuse 
 

Măsurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul 
implementării Planului Urbanistic General pe 10 ani.  

Responsabilul pentru implementarea măsurilor de diminuare a impactului și 
monitorizare este Primăria Comunei Socol.  

 
6. Metodele specifice utilizate pe teren pentru culegerea informațiilor privind 
speciile și habitatele de interes comunitar 

 Studiul de evaluare adecvată a fost realizat conform metodologiei indicate în 
Ordinul MMP  nr.19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea 
adecvată a efectelor  potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar și urmând direcțiile detaliate în Manual de aplicare a 
ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra 
obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000, editat de către Fundația Centrul 
Național pentru Dezvoltare Durabilă.  

 Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informații referitoare la 
amplasamentul  planului și la zonele învecinate care ar putea fi afectate de 
obiectivele propuse prin  PUG. În acest scop au fost consultate materialele puse la 
dispoziție de proiectantul planului, au  fost făcute cercetări de birou care au constat 
în analiza informațiilor colectate din documente (date referitoare la starea trecută, 
actuală a amplasamentului, planuri de situație) și  consultări cu factorii locali.  

 Informațiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, relief și factori de 
mediu specifici  regiunii și a particularităților comunității locale au fost preluate cu 
ocazia deplasărilor în  teren. Primele investigații în teren au fost realizate în prezența 
unui reprezentant din administrația locală până la fixarea corectă a corespondenței 
dintre planurile avute la îndemână și situația concretă de pe teren și identificarea 
zonelor cuprinse  în arealul protejat.  
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Studiul pentru zonarea habitatelor a cuprins urmatoarele activități:  

- Analizarea terenului prin studierea planșelor cu delimitarea topografică realizată 
pentru  prezentul PUG.  

- Consultarea literaturii de specialitate precum și studiile biologice efectuale în zona  
analizată.  

- Identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar 

În etapa de teren s-au realizat deplasări în mai multe perioade ale anului 
pentru a identifica speciile din punct de  vedere fitogeografic. Această analiză are la 
bază arealul, ceea ce reprezintă teritoriul  geografic pe care se găsesc răspândiți 
spontan indivizii unei specii.  

Metode de cercetare a vegetaţiei  

Unitatea fundamentală de studiu a covorului vegetal este asociaţia vegetală. 
Asociaţia vegetală este unitatea cenotaxonomică de bază. Aceasta reprezintă o  
comunitate de plante cu compoziţie floristică unitară, fizionomie şi structură 
caracteristică. Este alcătuită din indivizi de asociaţie cu întindere variabilă, care nu au 
o compoziţie şi structură identică ci numai asemănatoare 

Metode de cercetare a florei  

Cercetările asupra florei au cuprins două etape: etapa de teren şi etapa de laborator.  

În etapa de teren s-au făcut deplasări pe teren în mai multe perioade ale 
anului pentru a  identifica speciile în diferite faze fenologice. 

 În etapa de laborator s-a definitivat determinarea speciilor, s-a întocmit 
conspectul florei  vasculare şi s-a realizat interpretarea în ansamblu a materialului. 
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Concluzii la evaluarea impactului 
 

Reglementările funcționale ale terenurilor și extinderea rețelei de infrastructură în 
cadrul PUG al comunei Socol: 

‐ nu modifică suprafața zonelor împădurite de pe teritoriul administrativ al 
Comunei Socol; 

‐ nu produc schimbări asupra vârstei, compoziției pe specii și a tipului 
fundamental de pădure; 

‐ nu distrug populații de plante sau animale de interes conservativ ridicat; 
‐  nu alterează semnificativ habitatele utilizate de speciile de păsări, mamifere, 

amfibieni, reptile și nevertebrate; 
‐ nu influențează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale 

protejate de interes comunitar;  
‐ nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de 

conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar; 
‐ nu produc modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, 

care definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes 
comunitar. 

‐ implementarea PUG-ului nu va avea impact semnificativ direct asupra speciilor 
de păsări de interes conservativ. 
 

 În concluzie, integritatea ariei de protecție specială avifaunistică 
ROSPA0080/ROSPA0026 și a sitului de importanță comunitară ROSCI0206 nu sunt 
afectate de Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Socol, deoarece: 
‐ nu se reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de 

interes comunitar; 
‐ nu rezultă fragmentarea habitatelor de interes comunitar; 
‐ nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile 

de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar (aer, apă, sol, 
biodiversitate); 

‐ nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia 
ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

 
În concluzie, prin implementarea „Planului Urbanistic General, actualizat al 

comunei Socol, județul Caraș-Severin”, nu se vor produce efecte semnificative 
negative asupra siturilor Natura 2000. 
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