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REGULAMENTUL 

Parcului Natural Lunca Mureşului 

 

 

Art. 1 Desemnarea, limitele, zonarea funcţională şi managementul Parcului Natural Lunca 

Mureşului 

(1) Desemnarea ariei protejate. 

Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria a V-a I.U.C.N. şi a fost instituit prin 

Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie 

naturala protejata pentru noi zone, cu o suprafaţă de 17166 ha. În urma achiziţionării unor 

programe performante GIS şi a unor imagini satelitare, suprafaţa parcului a putut fi determinată 

cu mai mare precizie, în cadrul aceloraşi limite descrise în hotărârea Guvernului. Astfel, 

suprafaţa reală a Parcului Natural Lunca Mureşului este de 17455,2 ha. 

Începând cu anul 2006, zona a fost declarată sit RAMSAR, respectiv zonă umedă de 

importanţă internaţională, cu aceleaşi limite ale Parcului Natural Lunca Mureşului. În anul 2007, 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa ariei protejate a 

fost inclusă în reţeaua europeană „Natura 2000”, atât  ca sit de importanţă comunitară - 

ROSCI0108, conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea 

habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, cât şi ca arie de protecţie specială avifaunistică 

- ROSPA0069, conform Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea 

păsărilor sălbatice, având aceleaşi limite cu ale parcului. 

 

mailto:parc@luncamuresului.ro
http://www.luncamuresului.ro/
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(2) Limitele PNLM 

Limitele Parcului Natural Lunca Mureşului au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 

2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi 

zone. Ele sunt materializate pe teren cu un pătrat roşu pe un fond alb, conform reglementărilor. 

 Limita nordică a parcului, de la vest la est, porneşte din punctul în care Mureşul iese de 

pe teritoriul României şi se suprapune peste graniţa de stat dintre România şi Ungaria, de pe râul 

Mureş. Aceeaşi limită continuă în judeţul Arad, până în dreptul digului de protecţie de lângă 

localitatea Nădlac, de partea exterioară a digului mai apropiat de râul Mureş, dintre cele două 

diguri existente, de la intrarea în ţară până la limita administrativă dintre Şeitin şi Semlac, unde 

digul se racordează cu terasa înaltă - Dg 897, Dg 970. Urmează apoi limita administrativă dintre 

localităţile Şeitin şi Semlac până la drumul de pământ De 832, drumurile De 832, De 831 până la 

racordarea cu drumul De 776, drumul De 776 până la racordarea cu digul de lângă localitatea 

Semlac - Pdt 823, A 813, A 769, Ps 843, A 644, Pdt 757, Ps756- digul de lângă localitatea 

Semlac - Cd 662, terasa înaltă a luncii Mureşului -Hb 715, Hb 720, Ps 725, Psp 726, R 840, A 

524, Ps 522, Tf 504, Ps 502, Ps 440/1, Pdt 440, Tf 376, baza acestei terase înalte pe o porţiune de 

400 m înainte de situl arheologic Ziridava -Ps 167, de unde continuă din nou pe terasa înaltă -Pdt 

170, Ps 181, Fl 177, Fl 178, Fl 180, Fl 185, Ps 191, Ps 244, Fl 243, Ps 240, A 236, Pd 226, A 

225, Ps 221, Fn 19FL 220, Tf 211, Rh 208, Cn 199, Cn 463, partea exterioară a digurilor cu 

numerele cadastrale Dg 487, Dg 542, Dg 546, Dg 2227, Dg până în dreptul marginii estice a 

pădurii Ceala. 

 Limita estică porneşte de la borna silvică 66 şi urmăreşte limita pădurii Ceala -Pd 2277, 

Pd 2281, Pd 2304, CC 2309, A 2305 Pd 2310, Pd 2317, şi o secţiune transversală prin Mureş. 

 Limita sudică porneşte de la intersecţia digului din partea sudică a Mureşului cu graniţa 

de stat a României, fiind constituită din baza exterioară a digului mare paralel cu râul Mureş -CD 

186, CD 43, CD 22, CD 47- calea ferată de la Periam Port spre Secusigiu până la racordarea ei 

cu Pârâul Aranca -Hcn 356, Ps355, Ps359, Hcn 326, Hcn 373, A 377, Ps 398, Ngi 400, pârâul 

Aranca până în partea estică a localităţii Sâmpetru-German, cu excepţia unei zone în care pârâul 

străbate intravilanul localităţii Sâmpetru-German -Hcn 428%, F 694, A 695, Pdt 693, Ngl 692, 

De 647,   A 644, A648, A 661, De 664, Tf 660, Hcn 428%, baza terasei înalte la estul localităţii 

Sâmpetru German - PS 829, partea de sus a terasei înalte dintre Sâmpetru-German şi Felnac -Pdt 

837,'F 827, Li 826, Li 822, Tf 821, Tf 829, Li 818, A 815%, Li 813, Tf 814, Tf 812, Li 811, Tf 

59, Ps 62, Tf 61, Li 63, Psp 64, Li 65, Li 77, Ps 76, Psp 78, Psp 79, Tf 81, A 83, Psp 84, Li 88, 
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Ps 89, Ps 91, Ps 143, Ngi 144, Psp 141, Ps 98,     F 140, F 136, Ps 135, baza terasei înalte lângă 

localitatea Felnac -Ps 213, Ps 212, Aiz 211, A 205, Nms 195/1, B 197, Ps 195, Ps 193, B 192, Ps 

191, Cc 190, partea de sus a terasei înalte până în apropierea localităţii Călugăreni -Ps 189, Ps 

185 %, Cn 183%, Ps 262%, Psp 242, Ps 254, Vh 253, Ps 252, Lp 251, A 244, Lp 246, partea de 

jos a terasei înalte la limita localităţii Călugăreni -A 244, B 283, partea superioară a terasei înalte 

între localităţile Călugăreni şi Bodrogul Nou -B 283, Ps 282, baza terasei înalte în dreptul 

localităţii Bodrogul Nou -A 286, partea superioară a terasei de la intersecţia acesteia cu drumul 

către Mănăstirea Hodoş-Bodrog până la intersecţia cu un canal ce duce la Mureş -Ps 284, Ps 382, 

Nms 382, Nms 379, canalul mai sus amintit până la intersecţia cu braţul mort al Mureşului -Cn 

324, limita sudică şi estică a braţului mort de lângă localitatea Zădăreni -B 362, canalul din 

partea nordică a localităţii Zădăreni -Cn 339, Cn 421, urmat de un drum de exploatare care se 

racordează la terasa înaltă -A 424, partea de sus a acestei terase până la intersecţia acesteia cu un 

drum de exploatare -Ps 427, Ngi 457, drumul de exploatare către râul Mureş -A 2362, malul 

râului Mureş -HR 2344, urmat de partea superioară a terasei înalte -A 2367, A 2373, un drum de 

exploatare la baza terasei înalte -Ps 2375 şi din nou partea superioară a terasei înalte până la 

racordarea ei cu malul Mureşului -Ps 2382, Tf 2383, în apropierea localităţii Arad. 

 Limita vestică porneşte de la intersecţia digului din partea sudică a Mureşului cu frontiera 

de stat dintre România şi Ungaria şi este reprezentată de această frontieră până la punctul în care 

Mureşul iese în totalitate de pe teritoriul României -Pdt 51, HR 55. 

 În descrierea de mai sus a limitelor Parcului Natural Lunca Mureşului, prin „partea 

exterioară a digului” se va înţelege exteriorul ariei protejate, respectiv interiorul incintei 

îndiguite.  

 Zonele de protecţie integrală din Parcul Natural Lunca Mureşului, descrise în Ordonanţa 

Guvernului nr. 2151/2004, includ parcelele şi subparcelele forestier 1 - 19, 25 - 40 din Unitatea 

de Producţie IX Cenad a Ocolului Silvic Timişoara şi terenul neproductiv Ngl 30 - Pădurea 

Cenad, 30 - 33, 34C, 34N, 36 - 38, 39N, 44N din Unitatea de Producţie I Bezdin a Ocolului 

Silvic luliu Moldovan, 5, 9B, 21, 24 din Unitatea de Producţie II Gheduş a Ocolului Silvic Iuliu 

Moldovan, 11, 17C, 17N, 23L, 23N, 23N1 23N2, 28H, 281, 30B, 31 din Unitatea de Producţie 

III Raţa Vaida a Ocolului Silvic Iuliu Moldovan, 12F, 15H, 19C3 19D, 19G, 22K din  Unitatea 

de Producţie V Ceala a Ocolului Silvic Iuliu Moldovan, parcelele şi subparcelele cadastrale Pd 

32, Pd 52, Pd 58, Pd 68, Nms 208, Nm 209, Pdt 206, Pdt 210 comunei Secusigiu, precum şi o 

suprafaţă din râul Mureş de pe raza administrativă a oraşului Pecica - parte din HB 4596, şi a 

comunelor Secusigiu - parte din HB 1, şi Semlac - parte din HB 840 – Prundul Mare, Pdt 54 - 
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comuna Cenad – Insula Mare Cenad, Pdt 955 şi Pd 956 - comuna Sâmpetru Mare – Insulele 

Igriş. 

 

(3) Zonarea internă a PNLM 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Parcul Natural Lunca Mureşului este împărţit, din 

punct de vedere funcţional, în trei zone distincte: 

a) Zona de protecţie integrală 

b) Zona de management durabil  

c) Zona de dezvoltare durabilă 

 

Tabelul I.1 Zonarea funcţională a Parcului Natural Lunca Mureşului 

Zona Suprafaţa în Arad (ha) 
Suprafaţa în 

Timis (ha) 
Total (ha) 

Protecţie integrală 717,9 319,6 1.037,5 

Management durabil 13.291,2 2.717,2 16.008,4 

Dezvoltare durabilă 341,4 67,9 409.3 

Total 14.350,5 3.104,7 17.455,2 

 

Limitele zonelor de protecţie integrală sunt descrise în Hotărârea de Guvern nr. 2151  din 

30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, iar 

zonele de dezvoltare durabilă sunt detaliate în planul de management al PNLM. Zonele de 

management durabil sunt reprezentate de toate suprafeţele din PNLM care nu sunt incluse în 

zonele de protecţie integrală sau dezvoltare durabilă.  

 

(4) Managementul PNLM 

Parcul Natural Lunca Mureşului este administrat de către R.N.P. Romsilva Administraţia 

Parcului Natural Lunca Mureşului R.A., subunitate cu personalitate juridică în cadrul Regiei 

Naţionale a Pădurilor Romsilva. Structura de administrare are în componenţă 12 angajaţi, după 

cum urmează: director, contabil-şef, responsabil IT, şef al pazei, responsabil educaţie ecologică 

şi ecoturism, biolog şi 6 agenţi de teren.  
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APNLM funcţionează în baza HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, iar parcul este 

administrat în baza contractului de administrare nr. 102706/22.11.2005, semnat între R.N.P. 

Romsilva şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi în baza contractului de 

administrare nr. 73/29.07.2009, cu actele adiţionale ulterioare, semnat între R.N.P. Romsilva şi 

APNLM. 

Pe lângă APNLM funcţionează Consiliul Ştiinţific al PNLM şi Consiliul Consultativ al 

PNLM. Consiliul ştiinţific are rolul de autoritate ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale protejate, 

îndrumă şi supraveghează structura de administrare. Consiliul consultativ este convocat pentru 

consultare în vederea administrării ariei protejate. 

 

Art. 2 Reglementarea activităţilor din Parcul Natural Lunca Mureşului 

(1) Silvicultura 

a) Amenajamentele silvice ale pădurilor din Parcul Natural Lunca Mureşului se supun 

avizării Consiliului Ştiinţific al PNLM şi APNLM.  

b) Beneficiarul amenajamentului silvic invită reprezentanţii APNLM la conferinţele de 

amenajare.  

c) Administratorul fondului forestier, de stat sau privat, informează APNLM în momentul 

identificării atacurilor unor dăunători forestieri în pădurile de pe suprafaţa ariei protejate.  

d) Administratorul fondului forestier, de stat sau privat, se consultă cu APNLM cu privire la 

metoda de combate a dăunătorilor forestieri aplicată şi solicită avizul APNLM pentru 

aplicarea acesteia.  

e) Se vor face demersuri către administratorul fondului forestier în vederea scutirii de la 

tăiere a arborilor monumentali şi care au o valoare mare de conservare. Aceştia vor fi 

etichetaţi convenţional de către APNLM.  

f) Prin lucrări silvice specifice, nu se vor extinde suprafeţele ocupate de specii exotice sau 

alohtone în PNLM. 

g) Se va evita deteriorarea traseelor turistice din PNLM, marcate ca atare, de către utilajele 

folosite la lucrările de exploatare forestieră. Se vor folosi cu precădere alte rute sau 

drumuri pentru scos-apropiatul materialului lemnos decât traseele turistice. 

h) Nu se vor folosi drumuri pentru scos şi apropiat materialul lemnos care să traverseze 

zonele de protecţie integrală din PNLM. 
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i) Borderoul partizilor de exploatare a vegetaţiei forestiere pentru anul următor se supune 

avizării Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului. 

j) Tăierile de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional se pot executa doar 

cu avizul APNLM. 

k) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 

arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara 

fondului forestier naţional, indiferent de forma de proprietate sunt interzise. 

l) Se va solicita avizul APNLM pentru realizarea sau modernizarea unor căi de acces şi 

de colectare a materialului lemnos. 

 

(2) Vânătoarea şi pescuitul 

a) Gestionarii fondurilor cinegetice invită reprezentanţii APNLM la acţiunile de evaluare a 

vânatului pe fondurile cinegetice care se suprapun integral sau parţial cu suprafaţa 

PNLM.  

b) Gestionarii fondurilor cinegetice solicită APNLM avizul pentru cotele de recoltă. 

c) Gestionarii fondurilor cinegetice anunţă APNLM cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte 

de organizarea unei acţiuni de vânătoare. 

d) În zona de protecţie integrală a PNLM amplasarea de hrănitori şi hrănirea animalelor 

sălbatice sunt interzise. 

e) Accesul cu arme letale şi cu  câini în zonele de protecţie integrală ale PNLM este interzis. 

f) Accesul cu arme letale pe teritoriul PNLM este permis doar în cadrul acţiunilor legale de 

vânătoare. Excepţie fac instituţiile a căror angajaţi sunt abilităţi să execute patrulări sau 

controale pe teritoriul parcului şi care deţin armă de serviciu.  

g) În zonele de protecţie integrală vânătoarea este interzisă. 

h) Pe suprafaţa PNLM nu se practică pescuitul comercial. 

 (3) Activităţi agro-pastorale 

a) Schimbarea categoriei de folosinţă a păşunilor şi fâneţelor prin transformarea acestora în 

teren arabil este interzisă.  

b) Se va respecta capacitatea de suport a păşunilor, respectiv numărul de animale pe unitatea 

de suprafaţă.  

c) Pentru amplasarea de stâne sau adăposturi pastorale se va solicita avizul APNLM.  
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d) Se va respecta numărul maxim de câini admis de legislaţia în vigoare pentru fiecare 

turmă. Câinii vor purta jujeu şi vor fi vaccinaţi şi dehelmintizaţi. 

e) Pe suprafeţele de fond forestier şi zone umede, incluse în protecţie integrală, din PNLM 

păşunatul este interzis.  

f) Se interzice desecarea zonelor umede existente în PNLM. 

g) Se interzice arderea miriştilor şi a pârloagelor în PNLM. 

 

(4) Exploatarea altor resurse 

a) Respectarea de către beneficiari sau contractanţi a drumurilor de acces şi a perioadelor de 

interdicţie a lucrărilor impuse de APNLM pentru exploatarea agregatelor minerale şi a 

ţiţeiului.  

b) Persoana juridică care exploatează zăcăminte de hidrocarburi pe teritoriul PNLM 

informează în timp util APNLM în cazul producerii unor accidente care pot polua apa, 

aerul sau solul sau care pot afecta negativ biodiversitatea.  

c) Este interzisă capturarea fără drept a exemplarelor oricăror specii de faună de pe teritoriul 

PNLM precum şi distrugerea vizuinilor, a cuiburilor sau adăposturilor acestora.   

d) Este interzisă colectarea fără drept a ouălor de pe teritoriul PNLM.  

e) Colectarea ciupercilor în scop comercial de pe teritoriul APNLM se poate realiza doar cu 

avizul APNLM. 

f) Este interzisă amplasarea unor noi perimetre de decolmatare sau perimetre de exploatare 

a agregatelor minerale în afara zonelor de dezvoltare durabilă, desemnate prin planul de 

management, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei şi a lucrărilor hidrotehnice 

de apărare împotriva inundaţiilor este pusă în pericol. 

g) Este interzisă regularizărea cursului râului Mureş de pe teritoriul PNLM prin tăieri de 

meandre şi de coturi, precum şi interzicerea dragării Mureşului, cu excepţia cazurilor în 

care siguranţa populaţiei şi a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor este 

pusă în pericol. 

h) Este interzisă deschiderea unor noi drumuri care să deservească sondele de ţiţei sau 

celelalte echipamente specifice, pe teritoriul PNLM 
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(5) Construcţii şi alte investiţii 

a) Este interzisă amplasarea unor construcţii noi în zonele de protecţie integrală şi 

management durabil din PNLM.  

b) Modernizarea sau reabilitarea exterioară a construcţiilor legale existente în PNLM se face 

doar cu avizul APNLM.  

c) Extinderea reţelelor de distribuţie - electrice, telefonice, gaze naturale - în interiorul 

parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar subteran, astfel ca peisajul 

să nu fie afectat.  

d) Planurile de urbanism care includ suprafeţe din PNLM sau vecinătatea acestuia se supun 

avizării de către Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului şi APNLM. Se 

consideră „vecinătatea parcului” zonele amplasate la o distanţă mai mică de 200 m de 

limitele parcului. 

e) Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia să actualizeze 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi documentaţiile de urbanism, prin integrarea 

în cuprinsul acestor decomentaţii a prevederilor Planului de management şi  

Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului. 

f) În documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, în piesele grafice/desenate ale 

documentaţiilor vor fi incluse şi limitele Parcului Natural Lunca Mureşului. 

 

(6) Cercetare ştiinţifică 

(1) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNLM se realizează cu avizul APNLM. 

(2) Rezultatele studiilor şi altor activităţi de cercetare ştiinţifică vor fi comunicate 

Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului de către beneficiarul acestora, dacă 

autorul de drept este de acord.  

(3) Este interzisă introducerea de specii alohtone de floră sau faună în PNLM. 

(4) Reconstrucţia ecologică a unor habitate degradate din PNLM se realizează în baza 

studiilor ştiinţifice avizate de Consiliul Ştiinţific al PNLM şi de către autoritatea centrală 

care răspunde de protecţia mediului.   

(5) Activitatea de voluntariat ştiinţific în PNLM se realizează în baza unui contract de 

voluntariat încheiat cu APNLM.  
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(7) Turism şi acces 

 

a) Este interzisă practicarea activităţilor de tip „enduro”, „moto-cross” sau „off-road” în 

PNLM 

b) Este interzisă pătrunderea în pădure cu mijloace motorizate, în afara drumurilor, cu 

excepţia utilajelor de exploatare forestieră sau a mijloacelor speciale de intervenţie.  

c) Se impune limita de viteză de maxim 50 km/h pe sectorul de drum DJ709 E care 

traversează parcul între localităţile Pecica şi Sâmpetru German. 

d) Este interzisă tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcină a arborilor şi arbuştilor de pe 

teritoriul PNLM, cu exceptia activităţilor de silvicultură. 

e) Aprinderea focului în aria protejată se va face doar în locuri amenajate şi semnalizate în 

acest scop. În zonele indicate, se pot folosi şi grătare pe picior, care nu necesită realizarea 

unei vetre de foc.  

f) Este interzisă abandonarea de animale domestice, de companie sau sălbatice alohtone în 

aria protejată. 

g) Organizatorii unor evenimente sau activităţi turistice sau de agrement desfăşurate în 

PNLM vor solicita, după caz, acordul sau avizul APNLM. Prin „evenimente” se va 

înţelege orice întâlnire pe teritoriul PNLM a unor grupuri mai mari de 25 de persoane sau 

a unor grupuri care intenţionează să folosească staţii de amplificare a sunetului. Prin 

„activităţi turistice sau de agrement” se va înţelege orice activitate organizată de către 

persoane fizice sau juridice şi care implică oferirea, contra cost, a unor servicii de natură 

turistică sau de relaxare. 

h) Deschiderea şi marcarea unor trasee turistice în PNLM se poate face doar cu acordul scris 

al APNLM.  

i) Amplasarea reclamelor de orice fel (panouri, bannere, postere etc.) pe teritoriul PNLM 

se poate face doar cu acordul APNLM.  

j) Camparea în PNLM se poate face doar în locurile indicate şi semnalizate de APNLM. 

În afara acestora, camparea este permisă doar cu acordul APNLM şi al proprietarului 

terenului.  

k) Camparea este interzisă în zonele de protecţie integrală a PNLM.  

l) Este interzisă debarasarea deşeurilor care provin din alte activităţi decât cele turistice 

în containerele amplasate în zona de agrement Ceala. 
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m) Este interzisă folosirea instalaţiilor audio de orice fel la un nivel care să-i deranjeze pe 

ceilalţi vizitatori ai ariei protejate sau să afecteze negativ fauna PNLM.  

n) Pentru organizarea în PNLM a evenimentelor de orice fel (tabere, concursuri, 

festivaluri etc.) este nevoie de acordul APNLM. 

o) Accesul în parc cu câini de companie este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt 

ţinuţi în lesă.  

p) Activităţile de filmare şi fotografiere în PNLM în scop comercial sunt permise doar cu 

avizul APNLM, după achitarea tarifului aferent. 

q) Este interzisă folosirea SkiJet-urilor în Parcul Natural Lunca Mureşului, cu excepţia 

aprobării speciale din partea administraţiei parcului.  

 

Art. 3 Dispoziţii finale  

a) Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se realizează de către angajaţii 

APNLM şi alte instituţii abilitate.  

b) APNLM are obligaţia să anunţe instituţiile abilitate cu privire la încălcarea prezentului 

regulament, în cazurile în care aplicarea sancţiunilor depăşeşte competenţa sa. 

c) Conţinutul prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNLM, cu avizul 

Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului şi al autorităţii publice centrale 

care răspunde de protecţia mediului.  

d) În cazul producerii fenomenelor de forţa majoră instituţiile abilitate intervin pentru 

eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale. 

 

 

Abrevieri: 

- A - arabil 

- ADS – Administraţia Domeniilor Statului 

- ANPA – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură  

- ANAR – Administraţia Naţională „Apele Române” 

- AFIR– Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

- APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

- APNLM – Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului 

- Cn – canal 
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- Dg - dig 

- Fn - fâneaţă 

- GIS – Geographic Information Systems 

- ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

- ITRSV – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare 

- MapN – Ministerul Apărării Naţionale 

- N - neproductiv 

- ONG – organizaţii neguvernamentale 

- OS – ocol silvic 

- Pd - pădure 

- Pdt – tufărişuri şi mărăcinişuri 

- PNLM – Parcul Natural Lunca Mureşului 

- Ps - păşune 

- RNP – Regia Naţională a Pădurilor Romsilva 

- ua – unitate amenajistică 

- UP – unitate de producţie 

- UVVG – Universitatea de Vest Vasile Goldiş 

- SGA – Sistemul de Gospodărirea Apelor Arad 

- SNIF – Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” 

 

 


