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Noile propuneri de situri Natura 2000
- cadrul legal -

� Hotărârea nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecŃie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România

� Ordin nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
a siturilor de importanŃă comunitară, ca parte integrantă a reŃelei
ecologice europene Natura 2000 în România
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ARII NATURALE PROTEJATE
– situaŃia actuală (1) -

La sfârşitul anului 2012 în România existau următoarele 
categorii de arii naturale protejate:

� Arii naturale protejate de interes național (aproximativ 7% din suprafața României) se raportează anual către EEA

� Parcuri Naturale – 15 arii; 

� Parcuri naționale – 13 arii; � Parcuri naționale – 13 arii; 

� Rezervații științifice - 44 arii;

� Rezervații naturale – 699 arii;

� Monumente ale naturii – 206 arii;

Arii naturale protejate de interes internațional – raportate către Convențiile internaționale (de fiecare dată când o nouă arie este 
desemnată)

� Rezervații ale Biosferei(3) - aproximativ 2.78% din suprafața României

� Zone umede de importanŃă internaŃională (19 situri RAMSAR) – aproximativ 4,24% din suprafața României

Situri NATURA 2000 

� arii de protecŃie specială avifaunistică (148 SPA) 

� situri de importanŃă comunitară (383 SCI)
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ARII NATURALE PROTEJATE
– situaŃia actuală (2) -

� SuprafaŃa acoperită de SPA-uri a crescut cu aproximativ 3
procente de la aproximativ 12,5% din suprafaŃa Ńării în anul 2007
la aproximativ 15,5% din suprafaŃa Ńării în anul 2011

� SuprafaŃa acoperită de SCI-uri a crescut cu aproximativ 3,6
procente de la aproximativ 13,8 % din suprafaŃa Ńării în anul 2007procente de la aproximativ 13,8 % din suprafaŃa Ńării în anul 2007
la aproximativ 17,4% din suprafaŃa Ńării în anul 2011

� Per total suprafaŃa acoperită de siturile NATURA 2000 a
crescut cu aproximativ 5 procente de la aproximativ 17,89% din
suprafaŃa Ńării în anul 2007 la aproximativ 22,5 % din suprafaŃa
Ńării în anul 2011
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ARII NATURALE PROTEJATE
– situaŃia actuală (3) –

SituaŃia atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate la sfârșitul anului 2012:
� 41 contracte de administrare

� 302 convenŃii de custodie

� aproximativ 450 arii naturale protejate fara contracte de administrare/convenŃii de custodie

Ordinul nr. 1470/2013 privind aprobarea metodologiei de atribuire a administrării și custodiei
ariilor naturale protejateariilor naturale protejate
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Administrarea ariilor naturale protejate
neatribuite în administrare/custodie

� ARPM/APM asigură administrarea ariilor naturale protejate care
nu sunt atribuite în custodie;

� Elaborarea măsurilor minime de conservare; 

� Au fost accesate fonduri europene prin Programul POS Mediu -
Axa 4 pentru elaborarea planurilor de management, studii,
inventarieri, cartografiere, activităŃi de consultare, conştientizare,
informare.
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ARII NATURALE PROTEJATE
- proiecte derulate (1)-

� “ Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei 
Natura 2000”

OBIECTIVE SPECIFICE 

� Imbunatatirea metodelor/masurilor de conservare a  diversitatii naturale a faunei, florei si habitatelor 
din cele 10 arii naturale protejate;

� Creşterea gradului de informare-conştientizare a grupului tinta  privind importanţa conservării 
biodiversităţii si avantajele aplicarii unui plan de management  pe teritoriul celor 10 arii natural 
protejate;protejate;

� Cresterea si intarirea capacitatii institutionale a autoritatilor implicate in managementul integrat al 
ariilor protejate fara administratori si/sau custozi prin sesiuni de instruire si realizarea de sisteme 
informatice care sa monitorizeze implementarea planurilor de management in ariile naturale 
protejate;

� Eficientizarea managementului siturilor Natura 2000 prin implementarea unui registru national de 
evidenta a implementarii  planurilor de management care va permite cresterea transparentei modului 
de luare a deciziilor de protejare a patrimoniului natural, cultural şi istoric adoptate de către 
administratorii ariilor naturale protejate. Realizarea a 9 planuri de management.
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SITURI NATURA 2000
- proiecte derulate (2) -

ART. 11
Statele Membre asigura supravegherea starii de conservare a habitatelor naturale si speciilor prevazute in Articolul 2 
tinand seama in mod particular de tipurile de habitate naturale prioritare si de speciile prioritare.

ART. 17
La fiecare sase ani incepand de la expirarea perioadei prevazute in Articolul 23, Statele membre intocmesc un raport 
asupra aplicarii dispozitiilor luate in cadrul acestei Directive. Acest raport cuprinde, in particular, informatii privind asupra aplicarii dispozitiilor luate in cadrul acestei Directive. Acest raport cuprinde, in particular, informatii privind 
masurile de conservare prevazute in Articolul 6 (1), ca si evaluarile impactului acestor masuri asupra starii de 
conservare a tipurilor de habitate din Anexa I si a speciilor din Anexa II si principalele rezultate ale supravegherii 
prevazute in Articolul 11
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SITURI NATURA 2000
- proiecte derulate (3) -

Institutul de Biologie Bucureşti – Academia Română în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor – DirecŃia 
BiodiversităŃii, implementează proiectul naŃional “Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din 

Directiva Habitate”. Durata proiectului este de de 54 de luni, din 10 ianuarie 2011 până în 9 iulie 2015.

Proiectul este finanŃat din Programul OperaŃional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecŃia naturii, Domeniul major de intervenŃie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităŃii şi reŃelei Natura 2000, sesiunea nr. 3/2009.

Obiectivul general al proiectului îl constituie protecŃia biodiversităŃii şi a patrimoniului natural şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului natural 
prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării 
politicilor de mediu pentru conservarea biodiversităŃii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectivpoliticilor de mediu pentru conservarea biodiversităŃii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectiv
întocmirea raportului naŃional conform prevederilor Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, precum şi implementarea reŃelei 
Natura 2000 la nivel naŃional ca urmare a concluziilor raportului şi a activităŃilor de diseminare a informaŃiilor.

Obiective specifice:

� Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi implementarea 
acestuia la nivel naŃional în vederea raportării din 2013, la Comisia Europeană, de către autoritatea competentă din România.

� Creşterea capacităŃii de management a autorităŃii competente prin crearea sistemului informatic unitar pentru monitorizarea stării 
de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, accesibil prin internet de către toate grupurile implicate şi interesate de 
îndeplinirea obligaŃiilor privind prima raportare către Comisia Europeană
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SITURI NATURA 2000
- proiecte derulate (4) -

Proiectul implementat la nivelul ANPM ”Sistemu Integrat de Mediu”, 

Modul Conservarea Naturii (SIM-CN) 

http://natura.anpm.ro
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VĂ MULȚUMESC!
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