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Cine suntem? 
 

• Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate  (ANANP) a fost înființată 
în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016 și funcționează în baza Hotărârii de 
Guvern nr. 997/2016 ca și instituție publică cu personalitate juridică, 
finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și 
funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale 
protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 
reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2007. 

• La nivelul județului Satu Mare începând cu luna februarie 2021 s-a 
operaționalizat Serviciul Teritorial Satu Mare ca o structură teritorială a 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), fără 
personalitate juridică, organizată ca serviciu la nivelul județului Satu Mare, 
în coordonarea Serviciului Avize din cadrul ANANP, cu scopul de a 
administra eficient ariilor naturale protejate de pe raza județului Satu Mare. 



Legislația: 
• LEGEA  nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice; 

• LEGEA nr. 60/2017 privind aprobarea OUG nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a zone 
protejate; 

• LEGEA nr. 204/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale 
protejate; 

• ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 195/2005 privind protecția mediului; 
• ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 
• HG Nr. 1284/ 24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 
• HG nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România; 

• HG nr.1081/2013 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru 
conservarea biodiversității 2014-2020; 

• HG nr. 867 din 31 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, 

• ORDIN nr.1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a AP. 



Atribuții: 

-în procedura de reglementare condusă de APM, procesează documentația aferentă 
emiterii avizelor pentru arii naturale protejate aflate în administrare și emiterea de 
avize conform delegării de competență din partea Președintelui ANANP; 

-asigurarea implementării seturilor de măsuri prevăzute în Planurile de 
management/Regulamentele din zona de competență precum și monitorizarea  și 
culegerea de date privind starea de conservare a biodiversității ariilor naturale 
protejate din zona de competență în concordanță cu ghidurile și metodologiile 
ANANP;  

-conform prevederilor art.22 din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor 
naturale protejate aprobată prin Ordinul MMAP nr. 1822/2020, transmite condițiile 
specifice la punerea în valoare  și exploatare a arboretelor în ariile naturale protejate, 
care vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, necesare 
menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, prezente în 
arboretele pentru care au fost desemnate ariile naturale; 

-participarea împreună cu celelalte instituții abilitate, în baza protocoalelor de 
colaborare, la efectuarea controalelor în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale 
protejate aflate în administrarea ANANP, privind respectarea prevederilor OUG 
57/2007 aprobată cu modificările și completările ulterioare.  

 



            În județul Satu Mare au fost desemnate, în 
scopul asigurării măsurilor speciale de protecție și 
conservare a bunurilor patrimoniului natural, următoarele 
categorii de arii naturale protejate (48.364,77 ha în 24 arii 
naturale protejate), din care:      

    - arii de interes judeţean sau local: 9 (1.593,36 ha) : 

   - arii de interes naţional: 6 (6.271,5 ha)  

   - Situri Natura 2000: 9 (45.902,16 ha – 10,95% din 
  judetul Satu Mare) 

• 7 SCI-uri ( arii de interes comunitar) 
• 2 SPA-uri (arii de protecţie specială 

avifaunistică) 
            



Arii Naturale Protejate Satu Mare 
Categorie Nr. 

Rezervații științifice 0 
Parcuri Naționale 0 

Rezervații naturale 
și Monumente ale 
naturii 

6 
Râul Tur, Dunele de nisip Foieni, Mlaștina Vermeș, Pădurea de frasini din 
Urziceni, Pădurea cu pini Comja din Racşa, Tinoavele din Munții Oaș, declarate 
prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Parcuri Naturale 0 
Rezervații ale biosferei 0 
Zone umede de 
importanță internațională 
(Ramsar) 

0 

Situri naturale ale 
patrimoniului natural 
universal 

0 

Arii speciale de 
conservare (SAC) 

1 
ROSAC0214 Râul Tur declarată prin Hotărârea nr. 685/2022 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca 
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

Arii de protecție 
specială 
avifaunistică (SPA) 

2 
ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului, ROSPA0068 Lunca inferioară a 
Turului, declarate  prin Ordin nr. 1964/2007, pentru conservarea unor specii de 
păsări 

Situri de importanță 
comunitară (SCI) 

7 

ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSCI0021 Câmpia Ierului, ROSCI0214 Râul Tur 
– declarate prin Ordin nr. 1964/2007, ROSCI0275 Bârsău - Șomcuta, ROSCI0358 
Pricop – Huta - Certeze, ROSCI0416 Măgura Bătarci declarate prin Ordinul 
ministrului nr. 2387/2011, ROSCI0436 Someșul Inferior  declarat prin Ordinului nr. 
46/2016. Scop: conservarea unor habitatate, precum și specii de plante și animale 

Geoparcuri 0 





    Pădurea Mare, 
    Parcul dendrologic Carei, 
    Apele minerale din comuna Bixad,  
    Băile Puturoasa,  
    Băile Tarna Mare,  
    Valea Măriei,  
    Apele minerale din comuna Certeze,  
    Apele minerale de la Luna-Negrești Oaș  
  Pădurea Noroieni (inclusă și în 
ROSCI0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca 
inferioară a Turului); 

Arii de interes local și județean 
 
- stabilite numai pe domeniul public/ 
privat al unităţilor adminstrativ-
teritoriale, după caz, conform art. 5 
alin. (1) lit. a) – c) din OUG 57/2007. 
Acestea includ zone cu valori 
semnificative şi reprezentative la nivel 
local sau judeţean. 
 



 
 

Arii naturale  
de interes național din 

județul Satu Mare 
 

- pot fi Rezervații științifice, Parcuri 
Naționale, Monumente ale 
naturii,  Rezervații naturale, Parcuri naturale  



1 

2 

LEGENDĂ 
Ariile naturale protejate ale judeţului Satu Mare 
1 Cursul inferior al râului Tur 
2. Pădurea Noroieni 
3. Pădurea Mare 
4. Heleşteele de la Moftinu Mic 
5. Parc dendrologic Carei 
6. Pădurea de frasini Urziceni 
7. Dunele de nisip Foieni 
8. Mlaştina Vermeş 
9. Pădurea Runc 
10. Tinoavele din M. Oaş-Gutâi 3 

4 
5 

6 

7 

8 9 

Carei 

Satu Mare 

Negreşti Oaş 

10 

Arii protejate 
 

 de interes judeţean  
 
 

de interes naţional 



Arii de inters comunitar - situri Natura 2000 

   7 Situri de importanță comunitară (SCI-uri): 

ROSCI0020 Câmpia Careiului 

ROSCI0021Câmpia Ierului 

ROSCI0214 Râul Tur 

ROSCI0275 Bârsău-Șomcuta 

ROSCI0358 Pricop- Huta-Certeze 

ROSCI0436 Someșul inferior  

ROSCI0416 Măgura Bătarci  

  2 Arii de protecție specială avifaunistică (SPA-uri):  

ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului 

ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului 

 



Partea central sudică a județului - Zona Carei 
Situri Natura 2000 

 
Localizare Management 

ROSCI0020 Câmpia Careiului 
 împreună cu ariile protejate 
2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 
Dunele de nisip Foieni, 2.679 
Mlaștina Vermeș și 2.182 
Pășunea cu Corynephorus de 
la Voievozi 

Ciumești, Foieni Piscolt, 
Sanislău, Urziceni  
 

Regulament 
aprobat prin Ordin 
nr. 762/2018 
Set minim de 
măsuri aprobate 
prin Nota MMAP nr. 
11275/2020 

ROSPA0021 Câmpia Ierului 
 

Andrid, Căuaș, Pir, Santău 
și Tiream 

ROSPA0016 Câmpia Nirului- 
Valea Ierului 

Sanislău, Pișcolt, 
Ciumești, Andrid, Foieni, 
Tiream, Urziceni, Santău, 
Carei,  Pir, Căuaș, Moftin 



Dediţel păros –  
specie prioritară de interes comunitar 

Dumbrăveanca 



Partea central nordică a județului - Zona Tur 

Situri Natura 2000 
 

Localizare Management  

ROSCI0214 Râul Tur 
(inclusiv Rezervaţia Râul 
Tur și Rezervaţia Noroieni 
 
ROSPA0068 - Lunca 
Inferioară a Turului 
 

Agriș, Botiz, Călinești- 
Oaș, Gherța Mică 
Halmeu, Lazuri, Livada, 
Medieșu Aurit, Medieș Vii, 
Micula, Orașul Nou, 
Porumbești,Turț, 
Turulung, Satu Mare 

Plan de management 
aprobat prin Ordin nr. 
1177 2016 
Norme metodologice 
privind implementarea 
obiectivelor de 
conservare, aprobate 
prin Decizia MMAP nr. 
339/2020 
 



Braț mort al râuui Tur 

Braț mort al râuui Tur 

Pădurea Noroieni 

Barza neagră 
(Ciconia nigra) 

Habitat de pajiște 

Cristel de câmp(Crex crex) 

Privighetoarea de baltă 
(Acrocephalus melanopogon) 



Partea nordică a județului – Zona Oaș 
Situri Natura 2000 

 
Localizare Management  

ROSCI0416 Măgura 
Batarci 

Batarci, Turț Set minim de măsuri 
aprobate prin Nota 
MMAP nr. 11282/2020. 

ROSCI0358 – Pricop 
Huta Certeze 

Batarci, Certeze Set minim de măsuri 
aprobate prin Nota 
MMAP nr. 11280/2020. 

Pădure foioase  

Rhinolophus 
ferrumequinum (Liliacul 
mare cu potcoavă) 

Lup (Canis lupus) 

Râs (Lynx lynx)) 



Partea centrală a județului  

Situri Natura 
2000 

 

Localizare Management  

ROSCI0436 
Someșul 
Inferior 

Culciu Mare, Dorolț, Medieșu 
Aurit, Odoreu, Păulești, Pomi, 
Satu Mare, Valea Vinului, Vetiș 

Set minim de măsuri 
aprobate prin Nota MMAP nr. 
11284/2020. 
 

ROSCI0275 – 
Bârsău Șoncuta 

Bârsău Plan de management aprobat 
prin Ordin nr.1046/2016 
Norme metodologice privind 
implementarea obiectivelor 
de conservare, aprobate prin 
Decizia MMAP nr. 338/2020 



Bombina variegata 

Triturus cristatus 

Pădure de stejar 

Pădure de carpen 

Vidra (Lutra lutra) 



Arii de inters comunitar - situri Natura 2000 
Nr. 
Crt. 

 Denumirea sitului  Cod Natura 
2000 

Suprafaț
ă (ha)  

  

Managementul sitului Obs 
  

1. Câmpia Careiului (inclusiv  ariile naturale protejate 
de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus 
de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. 
Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 
2.183. Complexul hidrografic Valea Rece 

ROSCI0020 23641.60 Regulament aprobat prin Ordin nr. 762/2018 
Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11275/2020 

61% SM 
39% BH 

  

2. Câmpia Ierului 
  

ROSCI0021 21224.60 Regulament aprobat prin Ordin nr. 762/2018 
Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11278/2020 

36% SM 
64% BH  

3. Râul Tur (inclusiv aria naturală protejată de interes 
naţional VII.10 Râul Tur şi rezervaţia naturală de 
interes judeţean Noroieni 

ROSAC0214 
ROSCI0214 

20521 Plan de management aprobat prin Ordin nr. 1177 
2016 
Norme metodologice privind implementarea 
obiectivelor de conservare, aprobate prin Decizia 
MMAP nr. 339/2020 

100%SM 

4. Bârsău- Șomcuta ROSCI0275 4751.00 Plan de management aprobat prin Ordin nr.1046/2016 
Norme metodologice privind implementarea 
obiectivelor de conservare, aprobate prin Decizia 
MMAP nr. 338/2020 

12% SM 
88% MM  

5. Pricop- Huta- Certeze ROSCI0358 3168.80  Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11280/2020. 

50% SM 
50% MM  

6. Câmpia Nirului- Valea Ierului ROSPA0016 38351.30 Regulament aprobat prin Ordin nr. 762/2018 
Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11286/2020 

60% SM 
40% BH 

7. Lunca inferioară a Turului ROSPA0068 20241  Plan de management aprobat prin Ordin nr. 
1.177/2016 

100%SM  

8. Someșul Inferior ROSCI 0436 2201.60 Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11284/2020. 

 77% SM 
23% MM 

9. Măgura Bătarci ROSCI0416 106.50 Set minim de măsuri aprobate prin Nota MMAP nr. 
11282/2020. 

100%SM  



Siturile NATURA 2000 nu necesită regimuri de protecție stricte (care să 
interzică activitatea umană). 

  
Siturile Natura 2000 adoptă o abordare diferită. Rețeaua recunoaște pe deplin faptul că omul 

este o parte integrantă a naturii și că atât oamenii cât și natura lucrează cel mai bine în 
parteneriat. 

 
Existența siturilor Natura 2000 nu înseamnă stoparea activităților economice, aceste 
activități se pot desfășura necesitând adaptări sau condiționări pentru a proteja speciile și 
habitatele pentru care a fost desemnat situl sau pentru a ajuta la readucerea acestora la o 
stare bună de conservare.   
 
Dovadă este implicarea ANANP – ST Satu Mare : 
-în emiterea de puncte de vedere și avize în procedura de reglementare derulate de APMSM 
pentru planuri/proiecte/activități propuse ca investiții la nivelul județeului Satu Mare (conform 
Deciziei ANANP nr. 512/2020 privind modalitatea de emitere de către autoritatea 
responsabilă/ administratorii ariilor naturale protejate); 
-în emiterea condiţiile specifice la punerea în valoare și exploatare a arboretelor din fondul 
forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, situate în ariile naturale 
protejate, la nivel unităților de producţie (Conform art. 22 din Ordinul 1822/2020 Metodologia 
de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate autoritatea responsabilă/ 
administratorii ariilor naturale protejate). 

 



  An  Planuri Proiecte  Activități  

Puncte de vedere 2021 7 17 9 

  2022  4  13  10 

28% 

9% 

12% 
6% 

6% 

6% 

12% 

21% 

Reglementări/Domenii 

Cresterea animalelor

Piscicol

Infrastructura drumuri

Infrastructura electrică

Infrastructura gaz

Infrastructura apă

Exploatare resurse minerale

Recoltare resurse naturale



  An  Planuri Proiecte  Activități  

Avize 2021 5 11 23 

  2022  5  15  15 



Alte activități desfășurate: 

 s-au emis 23 condiții specifice la punerea în valoare  și exploatare a arboretelor din 
fondul forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, situate în ariile naturale 
protejate, pentru ocoalele silvice de stat și private de pe raza județului Satu Mare, care 
ulterior au emis autorizații de exploatare forestieră; 

 în baza protocoalelor de colaborare privind respectarea prevederilor OUG 57/2007 
aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și 
completările ulterioare (semnate cu GNM Satu Mare, Jandarmeria Satu Mare) s-au 
desfășurat controale pe teren cu privire la nereguli identificate în siturile Natura 2000 
(depozite ilegale de deșeuri, incendieri de vegetație, pășunat ilegal, distrugere de habitate, 
etc); 

 monitorizare și evaluarea stării de conservare a biodiversității ariilor naturale protejate 
din zona de competență, precum și a respectării seturilor de măsuri prevăzute în Planurile 
de management/Regulamentele ariilor naturale protejate; 

 acțiunile de conștientizare, de informare a populației locale și a vizitatorilor cu privire la 
necesitatea protecției și conservării capitalului natural precum și implicarea în proiecte cu 
finațare europeană. 



Implicarea în proiecte cu finațare europeană: 

 ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a mediului de 
afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate din 
România" SIPOCA /MySMIS 607/127638, finanțat prin POIM;   

 Phare CBC 2014-2020 ”Ecological Assessment of Upper- Tisa River Basin to 
develop the monitoring network and to Create an Action Plan to Protect natural 
Values” – HUKROUA 1702/6.1/0029 - ”Metode de monitorizare a biodiversității 
apelor curgătoare în bazinul Somes-Tisa”; 

 Proiectul” Procesul de elaborare a unei Strategii și a unui Plan Național de 
Acțiune privind animalele domestice hoinare și fără stăpân. Impactul animalelor 
hoinare și fără stăpân asupra mediului/biodiversității”; 

 Programul ERASMUS+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, 
tineret și sport, care a aviut ca scop informarea și conștientizarea tinerei generații 
privind valorile naturale ale comunității, in cadrul proiectelor ”Wirtuelle Wegen" - 
Căreri virtuale și ”If you harm environment, you will be harmed” alături de Școala 
Gimnazială  ”Vasile Lucaciu” Satu Mare și Școala Gimnazială ”Octavian Goga”; 

 Programul INTERREG V ROHU care şi-a propus revitalizarea braţului mort al 
râului Someş în scopul conservării, protejării, promovării şi dezvoltării 
patrimoniului natural ,,Someşul Inferior” prin încurajarea turismului ecologic, a 
activităţilor educative şi recreative legate de mediu.  



Noutăți: 

 La nivelul județului Satu Mare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020, ANANP implementeză un proiect prin care se vor elabora printre altele și  
planurile de management ale siturilor Natura 2000: ROSCI0416 Măgura Batarci, și 
ROSCI0436 Someșul Inferior. Proiectul se implementează în patru județe (Satu 
Mare, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud) și va fi finalizat în decembrie 2023. 
Denumirea proiectului este: „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoșului (incluzând rezervațiile 
naturale 2.568 Lacul Morărenilor și 2.577 Creasta Cocoșului), ROSCI0192 Peștera 
Măgurici, ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan (incluzând rezervațiile naturale 
2.593 Dealul Solovan și 2.585 Arcer – Țibleș – Bran), ROSPA0171 Valea Izei și 
Dealul Solovan, ROSCI0302 Bozânta, ROSCI0411 Groșii Țibleșului, ROSCI0416 
Măgura Batarci, ROSCI0421 Pădurea celor Două Veverițe, ROSCI0436 Someșul 
Inferior” Cod SMIS: 137310; 

 Începând cu anul 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se 
va reactualiza Planul de management şi a Regulamentului sitului de importanţă 
comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecţie specială avifaunistică 
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes naţional 
VII.10 Râul Tur şi rezervaţiei naturale de interes judeţean Noroieni, aprobat prin 
Ordinul 1177/2016. 



Vă mulțumesc pentru atenția acordată ! 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 

Serviciul Teritorial Satu Mare 

Sediul: Str. Fabricii nr. 80, Satu Mare, cod poștal 440108  

tel. 0371362371 

e-mail: sm.ananp@ananp.gov.ro  
E-mail: ananp@ananp.gov.ro 
URL: http://www.ananp.gov.ro 


