
RETEAUA

Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, 27 iunie 2013

IN JUDETUL ILFOV



CADRUL LEGISLATIV UE
• DIRECTIVA HABITATE 92/43/EEC
• DIRECTIVA PĂSĂRI 79/409/EEC

Implementarea Reţelei Ecologice Europene 

“Natura 2000” in România

TRANSPUNERE

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice



Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale protejate formată din: 
- arii speciale de conservare (SAC) - constituite conform Directivei Habitate 

(Directiva 92/43/CEE privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi 
Florei Sălbatice)  

Ce reprezintă Natura 2000

Florei Sălbatice)  
- arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei 

Păsări (Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea păsărilor  salbatice) 



Scopul Reţelei Natura 2000 este să oprească declinul biodiversităţii prin 
conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate 

Scop şi Obiective NATURA 2000

conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate 

de interes european. 

Natura 2000 are ca obiective identificarea, menţinerea şi refacerea arealelor 
cheie pentru protejarea speciilor de faună şi floră sălbatică, precum şi 

coridoarele de legătură dintre acestea, ce fac posibilă migraţia şi schimbul între 
populaţiile diferitelor habitate.  



Tipuri de arii protejate de interes comunitar

Conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, ariile naturale protejate de interes comunitar sau 

siturile "Natura 2000" sunt clasificate in:

• situri de importanta comunitara (SCI), 

• arii speciale de conservare (SAC), • arii speciale de conservare (SAC), 

• arii de protectie speciala avifaunistica (SPA).



Reteaua ecologica Natura 2000 in judetul 

Ilfov

Pe teritoriul judetului Ilfov exista:

- 2 situri de importanta comunitara (SCI): 

• Scrovistea ROSCI 0224, suprafata 3391 ha, se afla pe teritoriul 

localitatilor Ciolpani, Peris, Balteni

• Lacul si Padurea Cernica ROSCI 0308, suprafata 3267 ha, se afla 

pe teritoriul localitatilor Branesti, Cernica, Ganeasa, Pantelimon,pe teritoriul localitatilor Branesti, Cernica, Ganeasa, Pantelimon,

- 3 arii de protectie speciala avifaunistica (SPA):

• Gradistea – Caldarusani – Dridu ROSPA0044, suprafata 6442 ha, 

se afla pe teritoriul localitatilor Gruiu, Gradistea, Moara Vlasiei, 

Nuci, Snagov,

• Scrovistea ROSPA0140, suprafata de 3356 ha, aflat pe teritoriul 

localitatilor Ciolpani, Peris, Snagov.

• Lacul si Padurea Cernica ROSPA0122, suprafata de 3744 ha, aflat 

pe teritoriul localitatilor Branesti, Cernica, Ganeasa, Pantelimon.



In anul 2007 au fost desemnate siturile Natura 2000:

- Gradistea – Caldarusani - Dridu ROSPA0044 

- Scrovistea ROSCI0224.

In 2011 cand a avut loc extinderea retelei Natura 2000 in Romania 

Reteaua ecologica Natura 2000 in judetul 

Ilfov

In 2011 cand a avut loc extinderea retelei Natura 2000 in Romania 

au fost desemnate inca trei situri Natura 2000: 

- Scrovistea ROSPA0140

- Lacul si Padurea Cernica ROSCI0308 

- Lacul si Padurea Cernica ROSPA0122 – aprobate prin 

H.G. 971/2011-SPA şi Ord. MMP 2387/2011 -SCI).



Natura 2000

Situl Scrovistea – SCI, SPA



Situl Natura 2000 Gradistea-Caldarusani-Dridu, SPA



Situl Natura 2000 Gradistea- Caldarusani- Dridu -

SPA



Principalele tipuri de planuri/proiecte/activitati reglementate 

in ariile naturle protejate de interes comunitar

• Planuri Urbanistice Generale;

• Planuri Urbanistice Zonale - Ansambluri rezidentiale; Pensiuni 

turistice; terenuri de sport

• Amenajamente silvice

• Construire locuite

• Acvacultura în ape dulci – autorizatii de piscicultura



Cadrul legal de reglementare a planurilor, proiectelor şi 

activitătilor economice în Situri Natura 2000

• H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi 
completările ulterioare 

• OUG. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 

• ORD. nr. 19/2010 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru • ORD. nr. 19/2010 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru 
aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

• ORD. nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a 
evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi 
private 

• ORD. nr. 1798/2007 Ordin al ministrului mediului şi dezvoltării 
durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de 
mediu, cu modificările şi completările ulterioare 



Dificultati în procesul de reglementare

• inexistenţa planurilor de management si a regulamentelor pentru 
ariile naturale protejate sau existenta unora, dar care nu sunt 
aprobate

• lipsa cadrului legislativ cu privire la procedura de evaluare adecvată 
pentru activităţi; 

• lipsa convenţiilor de custodie pentru unele arii naturale protejate; 

• implicare scăzută a administraţiei publice locale în promovarea 
Siturilor NATURA 2000;

• grad redus de cunoaştere a siturilor Natura 2000 de către 
comunitatea locală, proprietari de terenuri /activităţi din situri.



Implicarea APM Ilfov în proiecte POS Mediu – Axa 

prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protecţia naturii

1. Plan de management si campanie de informare, educare si 
constientizare privind Situl Natura 2000 Gradistea – Caldarusani –
Dridu ROSPA0044

Beneficiar: Asociatia Expertilor de Mediu

Partener 1: Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov 

Partener 2: Asociatia pentru Protectia Habitatelor Naturale

Perioada de implementare: 24 luni septembrie 2010 – august 2012Perioada de implementare: 24 luni septembrie 2010 – august 2012

2. Plan de management integrat si campanie de informare, educare si 
constientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 si 
ROSPA0140

Beneficiar: Agentia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Partener 1: Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura

Partener 2: Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale

Perioada de implementare: 24 luni - 16.08.2012-15.08.2014



Implicarea APM Ilfov în proiecte POS Mediu – Axa 

prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protecţia naturii

3. Parteneriat in vederea elaborarii planurilor de management/planurilor 

integrate de management  pentru arii protejate apartinand 

complexelor de ecosisteme din bazinul Dunarii inferioare si raurile 

tributare Ialomita si Calmatuitributare Ialomita si Calmatui

Beneficiar – Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov

Partener 1 – Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita

Partener 2 – Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura

Durata proiectului: 24 luni



Mangementul ariilor naturale protejate 

de interes comunitar

Arii naturale protejate date in custodie:

1. Situl Natura 2000 Scrovistea SCI si SPA 

custode – Consortiul format din Asociatia pentru Protectia 

Habitatelor Naturale si Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura 

2. Situl Natura 2000 Gradistea – Caldarusani – Dridu 

custode – Consortiul format din Asociatia pentru Protectia 

Habitatelor Naturale si Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura

Arii naturale protejate care nu sunt date in custodie:

Lacul si Padurea Cernica SCI si SPA



CONCLUZII

- Declararea siturilor Natura 2000 nu înseamnă protecţie strictă, se 
acceptă promovarea activităţilor de dezvoltare durabilă care să 
permită conservarea biodiversitatii;

- Declararea unui sit Natura 2000 nu schimba regimul de proprietate 
al terenurilor, astfel incat este necesar un parteneriat pentru 
conservare intre toti factorii care au in proprietate sau administrare 
astfel de arii;astfel de arii;

-  Toate planurile, proiectele şi activităţile propuse în siturile Natura 

2000 se pot realiza doar cu condiţia obţinerii actelor de 
reglementare de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, 
care ţine seama de avizul custozilor ariilor naturale protejate. 



Multumim pentru atentie!


