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Descrierea activității        

 

Categoriile de folosință, alături de formele de proprietate ale terenurilor aflate pe 

suprafața unei arii protejate reprezintă informații utile în procesul de management eficient al 

acestei arii. Cunoscându-se destinația terenului, utilizarea acestuia și cine ia decizii și 

influențează această destinație, se pot trasa direcții clare de gestionare a activităților din aria 

protejată, se pot institui fie o serie de restricții sau, dimpotrivă, se pot încuraja o serie de 

activități tradiționale, benefice atât pentru activitatea de conservare cât și pentru economia 

locală. 

Prin această activitate aferentă proiectului  “Studii pentru elaborarea planului de 

management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ 

PNMM” s-a avut ca scop identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor şi evidenţierea 

tipului de proprietate pentru SCI Munții Măcinului.  

Documentarea, consultarea materialelor cartografice, observațiile în teren și 

interviurile aplicate în cadrul activității se vor concretiza într-o bază de date geo-spațială 

finală care va cuprinde, pe lângă distribuția terenurilor și a parcelelor identificate la nivel de 

unitate parcelară a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a regimului de proprietate a 

acestora,  următoarele hărți 

1. harta de localizare a siturilor Natura 2000 şi a PNMM; 

2. harta geologică; 

3. harta solurilor; 

4. harta hidrologică; 

5. harta topografică; 

 

Metodologia de lucru  

 

Metodologia abordată pentru finalizarea activității de identificare a categoriilor de 

folosinţă a terenurilor şi evidenţierea tipului de proprietate pentru SCI Munții Măcinului prin 

realizarea de hărţilor georeferenţiate ale categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor 

după tipul de proprietate pentru SCI Munții Măcinului disponibilă în format digital, a 
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presupus mai multe etape, interedependente între ele si care au conferit o mai mare calitate 

datelor culese.  

În primă fază, în etapa de documentare în birou s-au consultat materiale cartografice 

precum ortofotoplanul din 2009, hărțile cadastrale iar cu ajutorul tehnicilor GIS s-au putut 

diferenția parcelele omogene în ceea ce privește utilizarea terenurilor pe categorii de folosintă.  

O mare importanță în culegerea datelor a avut-o metoda chestionării, prin intermediul 

căreia au fost aplicate o serie de interviuri în cadrul primăriilor unităților administrativ 

teritoriale, pentru confirmarea și identificarea în mod eficient și corect, a categoriilor de 

folosință și a formelor de proprietate pentru terenurile ce aparțin de SCI Munții Măcinului.  

Documentarea în prealiabil și informațiile extrase din chestionare au fost constant 

completate cu informații provenite din observațiile directe în teren. 

 

Evoluția activității  

În intervalul septembrie-octombrie-noiembrie-decembrie 2011, s-a început cu 

documentarea asupra arealului și cu utilizarea ortofotoplanului din 2009, respectiv a hărților 

cadastrale, pentru vectorizarea la nivel de parcelă omogenă a terenurilor de pe suprafața ariei 

protejate, cu diferențierea categoriilor de utilizare.   

 

Figura 1. Rezultatul vectorizării ortofotoplan la nivel SCI 
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Figura 2. Detaliu vectorizare ortofotoplan (limite parcele - galben, limita SCI - roșie) 

 

 

Figura 3. Localizarea limitelor SCI în raport cu limitele unităților teritorial 

administrative 
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Figura 4. Model vectorial privind categoriile de folosință și formele de proprietate 

 

Mai mult, s-au făcut demersuri pentru obținerea amenajamentelor silvice de la Ocoalele 

Silvice Măcin (respectiv unitățile de producție I Luncavița și II Greci) și Cerna ( cu unitățile 
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de producție II Cerna, III Țiganca și IV Valea Mitrofanului) pentru stabilirea limitelor și 

formelor de proprietate pentru terenurile cu destinație forestieră din aria protejată. 

 Ulterior, tot în această perioadă s-au schițat informațiile din chestionarele care vor fi 

aplicate în cadrul primăriilor unităților administrativ teritoriale, pentru identificarea 

categoriilor de folosință și formele de proprietate în pricipal în cazul terenurilor cu destinație 

agricolă dar și cele cu destinație specială sau forestieră. 

În intervalul ianuarie-februarie-martie 2012 s-a finalizat componenta de elaborare 

chestionare (anexa 1). Nomenclatura referitoare la categoriile de folosință, formele de 

proprietate utilizate în chestionar au respectat prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată în anul 1998. 

Mai mult s-au pregătit întîlnirile în cadrul primăriilor celor 8 unități administrativ 

teritoriale ce dețin sau gestionează terenuri pe suprafața SCI-ului Munții Măcinului: Măcin, 

Greci, Cerna, Jijila, Luncavița, Turcoaia, Hamcearca, Horia. Primele interviuri au fost 

realizate în cadrul primăriilor Greci, Cerna și Jijila în urma cărora au fost culese date 

referitoare la categoriile de folosință și utilizarea terenului în ceea ce privește parcelele 

aferente acestor unități administrativ teritoriale. Acestea au permis identificarea nomenclaturii 

utilizate la nivel local, respectiv, număr tarla și completarea datelor specifice precum forma de 

proprietate și categoriile de folosință. Informațiile au fost relaționate la nivelul unei baze de 

date geo-spațială, și a fost realizată identificarea și evidențierea spațială a acestor tarlale și 

implicit parcele.  

În intervalul aprilie-mai-iunie 2012 s-a realizat validarea informațiilor obținute în baza 

interviurilor la primării cu amenajamentele silvice și cu modelul vectorial realizat pentru SCI 

Munții Măcinului. S-au identificat astfel, la nivelul unităților administrativ teritoriale Jijila, 

Cerna și Greci, categoriile de folosință, tipurile de destinație și formele de proprietate pentru 

terenurile care fac parte din situl de importanță comunitară. În cadrul primariei Cerna au fost 

aplicate o serie de 27 de chestionare, la unitatea administrativ teritorială Jijila 4 chestionare, 

iar în cadrul primăriei Greci un număr de 63 de chestionare. Numărul de chestionare aplicate 

au rezultat din numărul tarlalelor existente și a fost suficient pentru extragerea tuturor 

informațiilor necesare.  

S-a optat pentru utilizarea informațiilor din cadrul primăriilor, pentru identificarea 

categoriilor de folosință și a formelor de proprietate, datorită faptului că aceste informații sunt 

cele mai actualizate, fiind în strânsă legătură cu gestionarea taxelor și impozitelor. Pentru 

identificarea cu ușurință a tarlalelor care fac parte din SCI Munții Măcinului s-au elaborat o 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi 

integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - 

Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM 

 

9 

 

serie de cataloage de hărți focalizate pe fiecare unitate administrativ teritorială în cauză. 

Hărțile utilizate pentru orientare și confimarea utilizării terenurilor aveau ca suport cartografic 

ortofotoplanul din 2009, limita sitului de importanță comunitară Munții Măcinului, și limita 

unităților administrativ teritoriale pentru a se putea vizualiza cu ușurință terenurile care fac 

parte atât din aria protejată cât și din unitatea administrativ teritorială. 

Categoriile de folosință 

In ceea ce privește unitatea administrativ teritorială Cerna, categoriile de folosință ale 

terenurilor aflate pe suprafața sitului de importanță comunitară se împart în: păduri și alte 

terenuri cu vegetație forestieră (in nord-estul unității), pășuni, terenuri arabile și terenuri 

degradate și neproductive (reprezentate prin stâncării în cea mai mare parte) (figura 5). 

Pe suprafata unității administrativ teritoriale Greci sunt distribuite cu preponderență 

păduri și pășuni, urmate de terenurile arabile sau terenurile degradate și neproductive (figura 

6). 

Unitatea administrativ teritorială Jijila este caracterizată prin suprafețe mai mici ale 

terenurilor care intră în aria protejată iar acestea sunt reprezentate în mare parte din păduri și 

apoi de pășuni și terenuri arabile (figura 7). 
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Figura 5. Rezultate preliminare cu privire la categoriile de folosință pentru terenurile 

din unitatea administrativ teritorială Cerna 
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Figura 6. Rezultate preliminare cu privire la categoriile de folosință pentru terenurile 

din unitatea administrativ teritorială Greci 
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Figura 7. Rezultate preliminare cu privire la categoriile de folosință pentru terenurile 

din unitatea administrativ teritorială Jijila 
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Destinația terenurilor 

Destinația terenurilor este împartită, în cadrul celor trei unități administrativ teritoriale 

în 3 categorii:  

-Terenuri cu destinație agricolă;  

-Terenuri cu destinație forestieră; 

-Terenuri cu destinație specială. 

Cea mai mare pondere o prezintă terenurile cu destinație forestieră, pentru Cerna (figura 

8), Greci (figura 9), Jijila (figura 10) urmate de terenurile cu destinație agricolă (ce includ 

terenuri agricole  irigate, terenuri cu parcele de dimensiuni mari, mici, medii, livezi, sere, 

grădini, pășuni alpine) și terenurile cu destinație specială (ce includ arealele cu stâncării și 

terenurile degradate). 

 

In ceea ce priveste tipurile de proprietate (figurile 11, 12 și 13), se observă că mare parte 

din terenurile cu destinație forestieră se află în proprietatea statului (mai exact în domeniul 

privat al unităților administrativ-teritoriale) și doar trei unități amenajistice din Ocolul Silvic 

Măcin (Unitatea de producție I Luncavița): 175, 176, 177. În domeniul privat al unităților 

administrativ teritoriale mai sunt incluse și pășunile, stâncăriile și trenurile neproductive. În 

proprietatea privată a persoanelor fizice intră mare parte din suprafața terenurilor arabile. 
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Figura 8. Rezultate preliminare cu privire la destinația terenurilor din unitatea 

administrativ teritorială Cerna 
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Figura 9. Rezultate preliminare cu privire la destinația terenurilor din unitatea 

administrativ teritorială Greci 
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Figura 10. Rezultate preliminare cu privire la destinația terenurilor din unitatea 

administrativ teritorială Jijila 
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Figura 11. Rezultate preliminare cu privire la tipurile de proprietate din unitatea 

administrativ teritorială Cerna 
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Figura 12. Rezultate preliminare cu privire la tipurile de proprietate din unitatea 

administrativ teritorială Greci 
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Figura 13. Rezultate preliminare cu privire la tipurile de proprietate din unitatea 

administrativ teritorială Jijila 
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În intervalul aprilie-mai-iunie 2012  s-au realizat ultimele vizite în scopul aplicării 

chestionarelor, respectiv în cadrul unităților administrativ teritoriale Măcin, Luncavița, 

Turcoaia, Hamcearca și Horia. S-au aplicat: câte un chestionar în primăriile localităților  

Luncavița și Turcoaia, 5 chestionare în cadrul primăriei Măcin și 6 pentru unitatea 

administrativ teritorială Hamcearca. Numărul de chestionare aplicate au rezultat din numărul 

tarlalelor existente și a fost suficient pentru extragerea tuturor informațiilor necesare.  

În urma discuțiilor purtate cu primarul localității Horia dar și în urma consultării datelor 

din Registrul Agricol a rezultat faptul că nu există niciun teren comun atât pentru suprafața 

unității administrativ teritoriale Horia cât și pentru suprafața ariei protejate SCI Munții 

Măcinului. 

Pentru identificarea cu ușurință a tarlalelor care fac parte din SCI Munții Măcinului s-au 

utilizat acele cataloage de hărți focalizate pe fiecare unitate administrativ teritorială în cauză. 

Hărțile utilizate pentru orientare și confimarea utilizării terenurilor aveau ca suport cartografic 

ortofotoplanul din 2009, limita sitului de importanță comunitară Munții Măcinului, și limita 

unităților administrativ teritoriale pentru a se putea vizualiza cu ușurință terenurile care fac 

parte atât din aria protejată cât și din unitatea administrativ teritorială. 
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Tabel 1. Centralizarea datelor obținute de la primăria Cerna 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod categorie 

de folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

T 5 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 9 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 10 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 14 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 14 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

T 15 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 76 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 76 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 76 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

T 77 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 78 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 79 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 79 domeniul privat al unităților DAT pășuni P terenuri cu TDA Nu 
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administrativ-teritoriale destinație agricolă  

T 79 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

T 80 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 80 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 80 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

T 81 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 81 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 81 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

T 82 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 83 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 84 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 84 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 85 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 85 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 85 domeniul privat al unităților DAT terenuri N terenuri cu TDS Nu 
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administrativ-teritoriale neproductive - 

stâncărie 

destinație specială 

 

Tabel 2. Centralizarea datelor obținute de la primăria Greci 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod categorie 

de folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

T19 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T27 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

t28  proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T29 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T30 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T32 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T36 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T39 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T52 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T52 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T53 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T57 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A terenuri cu TDA Nu 
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destinație agricolă  

T69 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T73 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T79 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T83 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T111 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T114 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T115 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T125 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T128 domeniul privat al statului DPS 

păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație forestieră PD 

terenuri cu 

destinație forestieră  TDF Nu 

T147 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T155 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

P5 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

P28 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

P29 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

P101 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A terenuri cu TDA Nu 
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destinație agricolă  

T485 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T528 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T528 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T557 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T561 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T588 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T603 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T617 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T634 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T656 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T670 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T670 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T672 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T687 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T695 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 
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T699 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T700 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T713 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T731 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T777 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T780 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T786 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T797 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T801 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T810 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T832 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T841 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T855 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T861 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T866 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T878 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A terenuri cu TDA Nu 
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destinație agricolă  

T882 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T882 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T906 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T919 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

R 899 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

Tabel 3. Centralizarea datelor obținute de la primăria Jijila 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod categorie 

de folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

T40-

10 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T40-

10 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T37 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T37 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT 

 terenuri 

neproductive - 

stâncărie N 

terenuri cu 

destinație specială TDS Nu 

 

Tabel 4. Centralizarea datelor obținute de la primăria Turcoaia 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

Categorie de 

folosință 

Cod categorie 

de folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație Construcții 
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proprietate teren 

T 

24/216 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

 

 

Tabel 5. Centralizarea datelor obținute de la primăria Hamcearca 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod categorie 

de folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

T 20 domeniul public al statului DS 

păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație forestieră PD 

terenuri cu 

destinație forestieră  TDF Nu 

T 25 domeniul public al statului DS 

păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație forestieră PD 

terenuri cu 

destinație forestieră  TDF Nu 

T 38 domeniul public al statului DS 

păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație forestieră PD 

terenuri cu 

destinație forestieră  TDF Nu 

T 39 domeniul public al statului DS 

păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație forestieră PD 

terenuri cu 

destinație forestieră  TDF Nu 

 

proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

T 51 proprietate privată a persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

Tabel 6. Centralizarea datelor obținute de la primăria Luncavița 
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Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod 

categorie 

de 

folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

Destinatie 

constructii 

UTR 

10 

proprietate privată a 

persoanelor fizice PF 

teren arabil - 

evolutie spre 

constructii A  C 

terenuri aflate in 

intravilane TDS Da 

Locuinte cu 

destinatie 

turistica 

 

Tabel 7. Centralizarea datelor obținute de la primăria Măcin 

Număr 

tarla Formă proprietate 

Cod formă 

de 

proprietate 

Categorie de 

folosință 

Cod 

categorie 

de 

folosință Destinația terenului 

Cod 

destinație 

teren Construcții 

Destinatie 

constructii 

T 13 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

 

proprietate privată a 

persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

T 15 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 

 

T 18 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale DAT pășuni P 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Da 

Constructii 

industriale 

 

proprietate privată a 

persoanelor fizice PF teren arabil A 

terenuri cu 

destinație agricolă  TDA Nu 
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În intervalul iulie-august, în ultima etapă a proiectului s-a finalizat integrarea în baza 

de date geo-spațială a  informațiilor extrase din chestionare și vizualizarea formelor de 

proprietate, a categoriilor de folosință și destinația terenurilor în format digital, în continuare 

pentru localitățile Luncavița, Turcoaia, Măcin și Hamcearca. Mai mult, s-au reevaluat arealele 

cu incertitudine ridicată din cadrul unităților administrativ teritoriale Cena, Jijila și Greci și s-

au stabilit în totalitate formele de proprietate, categoriile de folosință și destinația terenurilor 

pentru acestea. 

În unitatea administrativ-teritorială Greci terenurile de pe suprafața SCI-ului Munții 

Măcin cu destinație forestieră dețin ponderea cea mai mare, iar ca tip de proprietate acestea 

intră în proprietatea statului, mai exact a unităților administrativ-teritoriale. Cu o pondere mai 

mică, dar însemnată, terenurile cu destinație agricolă ca și tip de proprietate predominant 

aparțin persoanelor fizice, care includ terenuri agricole arabile cu parcele de dimensiuni mari, 

mici și medii. Terenurile agricole ce aparțin unităților administrativ-teritoriale includ terenuri 

cu pășuni, tufișuri și arbori. Terenurile cu destinație specială ocupă o suprafață relativ 

restrânsă cu terenuri neproductive și de stâncării dar și areale cu ape stătătoare ce intră în 

proprietatea statului. 

Pe teritoriul administrativ al localității Hamcearca suprafața dominantă a terenurilor 

este cea cu destinație forestieră, aflate în proprietatea O.S. Cerna. Predomină terenurile 

acoperite de păduri și o mică parte de pășuni și arbori. În ceea ce privește terenurile cu 

destinație agricolă predomină terenurile arabile cu parcele de dimensiuni mici, medii și mari 

ce aparțin persoanelor fizice și pășunile, arealele lipsite de vegetație intră în subordinea 

unităților administrative. Terenurile cu destinație specială cuprind o suprafață restrânsă ce 

includ stâncîrii și aparțin statului. 

Pentru SCI-ul Munții Măcinului ce intră pe teritoriul administrativ Măcin ponderea 

privind destinația terenurilor este relativ echilibrată, toate cele 3 categorii prezente respectiv 

terenuri cu destinație agricolă, forestieră și specială dețin suprafețe însemnate. Terenurile cu 

destinație agricolă ca și tip de proprietate aparțin în mare parte statului, acestea incluzând 

pășuni și areale restrânse cu arbori și tufișuri. Terenurile agricole ce aparțin persoanelor fizice 

sunt arabile cu parcele de dimensiuni mici, medii și mari. Terenurile cu destinație specială 

aparțin unităților administrativ-teritoriale, ce includ în mare parte stâncării, aici fiind prezente 

și areale de extracție, dar și spații cu construcții și curți. 
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Terenurile de pe unitatea administrativ-teritorială Jijla au destinație predominant 

forestieră ce intră în proprietatea O.S. Măcin. Aceste terenuri includ păduri, pașuni, tufărișuri, 

arbori și areale lipsite de vegetație. Tot în proprietatea O.S. Măcin intră și terenurile cu 

destinație specială implicit stâncării. Terenurile cu destinație agricolă ocupă o suprafață 

restrânsă, constituite predominant din pășuni ce  intră în proprietatea unităților administrative. 

Terenurile agricole ce intră în proprietatea persoanelor fizice sunt în număr mic și includ 

terenuri arabile de dimensiuni mici. 

În unitatea administrativ-teritorială Luncavița terenurile sunt aproape în totalitate cu 

destinație forestieră în proprietatea O.S. Măcin, incluzând areale întinse de păduri și arbori. 

Sunt prezente în număr restrâns cateva areale cu destinație specială reprezentată prin stâncării 

ce au același tip de proprietate. 

În ceea ce privește destinația terenurilor de pe teritoriul administrativ Cerna, 

predominant sunt terenuri cu destinație agricolă. O întindere mare a acestora au ca formă de 

proprietate persoanele fizice, iar categoria de folosință este de terenuri arabile. Deasemenea 

terenurile cu destinație agricolă ce intră în subordinea unitaților administrativ-teritoriale ocupă 

o suprafață importantă, iar categoria de folosință a acestora este caracterizată prin pășuni. 

Terenurile cu destinație forestieră sunt în proprietatea O.S. Cerna, iar acestea includ 

predominant păduri, apoi pășuni, tufișuri, arbori, areale lipsite de vegetație. Terenurile cu 

destinație specială se găsesc în areale mici, acestea intră în subordinea statului, iar categoria 

de folosință predominantă este cea a terenurilor neproductive, iar în spații mai mici spații 

construite dar și ape curgătoare. 

Pe teritoriul administrativ al localității Turcoaia ce se suprapune peste SCI-ul Munții 

Măcinului terenurile au destinație predominant agricolă. Ca și categorie de folosință toate sunt 

pășuni. O mare parte intră în subordinea statului,  iar celelalte aparțin persoanelor fizice. 

Terenurile cu destianție specială includ stâncării, au o extindere mică și aparțin unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

Rezultate finale 

Rezultatele finale ale activității nr. 1 Identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor 

şi evidenţierea tipului de proprietate pentru SCI prin realizarea de hărţilor georeferenţiate ale 

categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor după tipul de proprietate pentru SCI 

disponibilă în format digital din cadrul proiectului Studii pentru elaborarea planului de 
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management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de 

management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii 

Măcinului) ce includ PNMM” sunt reprezentate de realizarea hărţilor georeferenţiate ale 

categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor după tipul de proprietate pentru SCI 

Munții Măcinului. 

A rezultat astfel un material cartografic alcatuit din 8 hărți cu scara 1:200 000, relevante 

pentru obiectivul activității și reprezentând următoarele: categoriile de folosință pentru 

terenurile din SCI Muntii Macinului destinația terenurilor din SCI Muntii Macinului, formele 

de proprietate pentru terenurile din SCI Muntii Macinului, harta geologică, harta hidrologică, 

harta localizării siturilor Natura 2000 şi a PNMM, harta pedologică şi harta topografică. 

De asemenea, aceste materiale cartografice au fost reprezentate fiecare prin cataloage cu 

114 hărți cu scara 1 la 10 000, pentru o vizualizare mai bună a informațiilor spațializate. 

Înformația este centralizată în cadrul unei baze de date geo-relațională de tip geodatabase. 
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ANEXA 1 

 

 

Număr de identificare tarla  ______________________ 

 

Chestionar pentru identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor şi evidenţierea 

tipului de proprietate pentru parcelele din interiorului 

SCI-ului Munții Măcinului 

 

 

1. Care este ponderea fiecărui tip de proprietate pentru tarla? 

a) proprietate privată a persoanelor fizice  (PF) 

b) proprietate privată a persoanelor juridice (PJ) 

c) domeniul public al statului (DS) 

d) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (DAT) 

e) domeniul privat al statului (DPS) 

f) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (DAT) 

 

2. Care este destinația terenului din prezent?  

a) terenuri cu destinație agricolă (TDA) 

b) terenuri cu destinație forestieră (TDF) 

c) terenuri aflate permanent sub ape (TDH) 

d) terenuri aflate în intravilane (TDI) 

e) terenuri cu destinații speciale (TDS) 

 

3. Care este categoria de folosință a terenului? 

a) arabil (A) 

b) vii (V) 

c) livezi (L) 

d) pășuni (P) 

e) fânețe (F) 

f) păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră (PD) 

g) ape curgătoare (HR) 
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h) ape stătătoare (HB) 

i) căi de comunicații rutiere (DR) 

j) căi ferate (CF) 

k) curți și curți cu construcții (CC) 

l) construcții (C) 

m) terenuri neproductive și degradate (N) 

 

4. Care este destinația construcțiilor de pe suprafața tarlalei?  

a) locuințe (CL) 

b) construcții administrative și social-culturale (CAS) 

c) construcții industriale și edilitare (CIE) 

d) construcții-anexă (CA) 

 

 


