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REŢEAUA ECOLOGICĂ 
EUROPEANĂ NATURA 2000 

 
este o reţea de arii naturale protejate formată din arii 
speciale de conservare constituite conform Directivei 
Habitate (SAC) şi arii de protecţie specială 
avifaunistică(SPA) constituite conform Directivei Păsări. 
 
 
scopul Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 este să 
oprească declinul biodiversităţii prin conservarea pe 
termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi 
habitate de interes european. 

 



 

 ORD. Nr. 2387/2011 pentru modificarea 
Ordinului ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România 
 

   21 de situri de importanță comunitară care se 
suprapun total sau parțial pe teritoriul administrativ al 
județului Brașov 
 
1. ROSCI0001 Aninişurile de pe Tărlung –nu are custode 
 Judeţul Braşov: Săcele (<1%) 
 
2. ROSCI0013 Bucegi-are administrator 
 Judeţul Braşov: Bran (50%), Moeciu (15%), Predeal 
(8%), Râşnov (21%) 
 
3. ROSCI0038 Ciucaş – are administrator 
 Judeţul Braşov: Săcele (19%), Tărlungeni (11%), Vama 
Buzăului (34%) 
  
 

 

 



4. ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman – 
are custode 
 Judeţul Braşov: Hărman (1%), Sânpetru (10%) 
 
5. ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului – are 
administrator 
 Judeţul Braşov: Bod (<1%), Hărman (2%), Sânpetru 
(<1%) 
  
6. ROSCI0102 Leaota – are custode 
 Judeţul Braşov: Fundata (<1%), Moeciu de Jos (6%) 
  
7. ROSCI0120 Muntele Tâmpa – are custode 
 Judeţul Braşov: Braşov (1%) 
  
8. ROSCI0122 Munţii Făgăraş – are administrator 
 Judeţul Braşov: Drăguş (42%), Hârseni (58%), Lisa 
(56%), Recea (48%),Sâmbăta de Sus (50%), Ucea 
(40%), Viştea (30%), Zărneşti (17% , 
Şinca (35%), Şinca Nouă (5%),  



   9. ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu are 
administrator 
Judeţul Braşov:Beclean (3%), Făgăraş(1%), Mândra 
(2%), Ucea (1%), Viştea (1%), Voila (2%), Şercaia 
(<1%) 
  
10. ROSCI0137 Pădurea Bogăţii are custode 
 Judeţul Braşov: Apaţa (<1%), Comana (<1%), Crizbav 
(<1%), Feldioara(<1%), Hoghiz (22%), Măieruş (38%) 
  
11. ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul 
Fânaţului are administrator 
 Judeţul Braşov: Şoarş (<1%) 
  
12. ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul 
Purcăretului are administrator 
 Judeţul Braşov: Beclean (<1%), Cincu (<1%),Voila 
(<1%) 
  
13. ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la 
Prejmer are custode 
 Judeţul Braşov: Hărman (2%), Prejmer (4%) 
  



    
 
14. ROSCI0194 Piatra Craiului are administrator 
 Judeţul Braşov: Bran (2%), Fundata (12%), Moeciu 
(19%), Zărneşti (17%) 
  
15. ROSCI0195 Piatra Mare are custode 
 Judeţul Braşov: Predeal (10%), Săcele (10%) 
  
16. ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului are custode 
 Judeţul Braşov: Mândra(<1%), Şercaia (4%), Şinca 
(<1%) 
  
17. ROSCI0207 Postăvarul are custode 
 Judeţul Braşov: Braşov (3%), Predeal (6%), Râşnov 
(<1%), Săcele (<1%) 
  
18. ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare are 
administrator 
 Judeţul Braşov: Buneşti (98%), Caţa (<1%), Jibert 
(17%), Rupea (9%) 
  



    
 
19. ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est are administrator 
Judeţul Braşov: Comăna (45%), Hoghiz (6%), Homorod 
(<1%), Jibert (22%), Mândra (<1%),Părău (2%), Racoş 
(<1%), Rupea (16%),Ticuşu (97%), Ungra (67%), 
Şercaia (28%), Şoarş(7%)  
  
20. ROSCI0329 Oltul Superior   nu are custode 
Judeţul Braşov:Apaţa (1%), Augustin (4%), Codlea 
(<1%), Dumbrăviţa (2%), Feldioara (1%), 
Hălchiu(<1%),Hărman(<1%),Măieruş(<1%),Ormeniş 
(4%), Prejmer(<1%),Racoş(<1%), 
 
21. ROSCI0352 Perşani nu are custode 
Judeţul Braşov: Dumbrăviţa (9%), Şinca (3%), Şinca 
Nouă (9%),  
  



 
 
  

      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 

 

   7 arii comunitare de protecție specială avifaunistică 
care se suprapun total sau parțial pe teritoriul 
administrativ al județului Brașov 

 

 1.ROSPA0003 Avrig - Scorei - Făgăraş 

 Judeţul Braşov: Beclean(4%), Făgăraş(1%), Ucea(3%), 
Viştea(3%), Voila(7%) 

 

 2.ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor 

 Judeţul Braşov: Augustin(5%), Caţa(19%), 
Homorod(40%), Ormeniş(<1%), Racoş(50%) 

 



 
 
  

 

 

3.ROSPA0037 Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 

 Judeţul Braşov: Codlea(22%), 
Dumbrăviţa(7%),Feldioara(5%), Holbav(2%), 
Hălchiu(5%),Măieruş(5%) 

 

4.ROSPA0082 Munţii Bodoc - Baraolt 

 JudeţulBraşov: Bod(<1%), Hărman(3%), 
Măieruş(<1%),Sânpetru(<1%) 

 

5.ROSPA0093 Pădurea Bogata 

    Judeţul Braşov: Apaţa(<1%), Comăna(<1%), 
Crizbav(<1%),  Feldioara(<1%), 
Hoghiz(22%),Măieruş(38%) 

 

  



 

 

 6.ROSPA0098 Piemontul Făgăraş 

 

 Judeţul Braşov: Drăguş(51%), Hârseni(39%), 
Lisa(60%), Recea(43%), Sâmbăta de Sus(41%), 
Ucea(18%), Victoria(45%), Viştea(21%), Şinca(52%), 
Şinca Nouă(21%) 

 

 7.ROSPA0099 Podisul Hârtibaciului 

 

 Judeţul Braşov: Beclean(49%), Buneşti(63%), 
Cincu(96%), Comăna(43%), Făgăraş(23%), 
Hoghiz(5%),Jibert(90%), Mândra(23%), Părău(1%), 
Rupea(19%), Ticuşu(97%), Ucea(2%), Ungra(60%), 

 Viştea(12%), Voila(21%), Şercaia(31%), Şoarş(98%) 

 



Harta județului Brașov inaintea declarării 
siturilor Natura 2000 



Harta județului Brașov după 
declararea siturilor Natura 2000 



 

 

Legătura procedurală dintre EIA și EA 
- OM 135/210 şi OM 19/2010 - Cadrul 

legislativ 
 
 

 Evaluarea adecvată – OM 19/2010 pentru aprobarea 
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar 

 

 

 Evaluarea impactului asupra mediului – OM 135/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii 
cadru de evaluare a impactului asupra mediului   
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 Titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la 

autoritatea de mediu pe raza căreia se află amplasamentul 

propus al proiectului prin depunerea: 

 unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului,  

 a certificatului de urbanism şi planurile anexă la acesta. 

 Etapa de evaluare iniţială identifică localizarea proiectului în 

raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.  

1. Evaluarea iniţială a proiectului 
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2. Etapa de încadrare a proiectului în 
procedurile EIA şi EA 

 

Titularul depune Memoriul de prezentare care conţine cerinţe 
specifice EIA şi EA (coordonate Stereo 1970, numele şi 
codul ariei naturale   protejate de interes comunitar),  
întocmit conform OM nr. 135/2010 şi OM nr. 19/2010. 

 

Autoritatea de mediu parcurge simultan etapa de încadrare a 
proiectului, atât din perspectiva procedurii EIA, cât şi 
din cea a procedurii EA, astfel:  

 completează listele de control specifice acestor 
proceduri  

 întruneşte Comisia de Analiza Tehnică (CAT) în vederea 
luării deciziei etapei de încadrare. 

 

Decizie: ce procedură/proceduri trebuie parcurse  în 
continuare. 
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 Autoritatea de mediu (reprezentanţii Serviciului 

Reglementări şi biroului Calitatea Factorilor de Mediu-

componenta Biodiversitate) redactează îndrumarul cu 

problemele specifice EIA şi solicită prezentarea studiului 

EA întocmit conform ghidului EA (O.M. nr. 19/2010). 

 

 
3. Etapa de definire a domeniului 

evaluării şi de realizare a studiului EA 
si RIM  
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Conţinutul studiului EA 
  

 

 

 1. Informaţii privind proiectul supus aprobării 

 2. Informaţii privind aria naturală protejată de interes 

comunitar  

 3. Identificarea şi evaluarea impactului 

 4. Măsurile de reducere a impactului 

 5. Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor. 

 6. Soluții alternative sau măsuri compensatorii, după caz. 
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Etapele procedurii EA 

 

  
 a) etapa studiului de evaluare adecvată,  

 
 b) etapa soluţiilor alternative, 
 
 c) etapa măsurilor compensatorii. 
 

 În funcţie de etapa până la care s-a realizat studiul EA, 

reprezentanţii biroului Calitatea Factorilor de Mediu-

componenta Biodiversitate completează lista de control 

pentru etapa de analiză a calităţii acestuia şi decid 

acceptarea studiului sau trecerea la etapa următoare 

specifică procedurii EA. 
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Raportul privind Impactul asupra 
Mediului 

 

 

 După acceptarea studiului EA de către autoritatea de 
mediu, se continuă procedura EIA cu elaborarea RIM.  

 

 După caz, RIM:   

 integrează măsurile de reducere (EA) 

 dezvoltă soluţia alternativă acceptată  

 integrează măsurile compensatorii acceptate 
(EA),rezultate din studiul de evaluare adecvată . 

 



20 

4. Etapa de analiză a calităţii RIM  

 

 

Autoritatea de mediu: 

 analizează RIM 

 completează lista de control pentru etapa de analiză a 
calităţii RIM 

 organizează şi moderează dezbaterea publică a RIM 

 convoacă CAT  

 decide emiterea acordului de mediu sau respingerea 
solicitării acestuia. 
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5. Emiterea acordului de mediu 
 

Acordul de mediu include, după caz, următoarele: 

 Descrierea proiectului; 

 Motivele care au stat la baza emiterii acordului de 
mediu;  

 Măsurile de reducere, după caz măsurile compensatorii 
rezultate din studiul EA; 

 Condiții care trebuie respectate la realizarea 
proiectului;  

 considerente privind sănătatea sau siguranţa publică 
ori consecinţe benefice de importanţă majoră pentru 
mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului 
propus; 

 alte motive imperative de interes public major care 
justifică necesitatea realizării proiectului propus.  



Vă mulțumim pentru atenție! 


