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EXPERIENŢA REGLEMENTĂRII REŢELEI NATURA 2000 ÎN
REGIUNEA 6 NORD-VEST

cons. dr. biol. Beldean Paul

Legislaţia europeană
Øanul 1979 - Directiva Consiliului 79/409/CEE pentru protecţia speciilor de păsări
sălbatice, modificată în 2009 (2009/147/CEE) (Directiva Păsări)
Øanul 1992 - Directiva Consiliului 92/43/CEE pentru conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate)
Legislaţia României
Øcele două directive au fost transpuse prin OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011

constituirea reţelelei Natura 2000
Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) –Directiva Păsări

+
Situri de Importanţă Comunitară (SCI)
Arii Speciale de Conservare (SAC) –Directiva Habitate

scop: menţinerea/restabilirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de
interes comunitar, asigurarea conservării capitalului natural, utilizarea durabilă a
biodiversităţii, reducerea ratei de pierdere a biodiversităţii
condiţie de integrare în UE	
  
	
  

În România primele propuneri de situri Natura 2000 au fost elaborate în anul 2007,
iar în anul 2011 au mai fost elaborate o serie de propuneri pentru extinderea reţelei
(aprobate prin H.G. 971/2011-SPA şi Ord. MMP 2387/2011 -SCI).	
  
În Regiunea Nord-Vest:	
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57
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14,93
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207.589
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549.883

16,10

2011

71

610.811

17,88

17

391.816

11,47

724.759

21,22

REGLEMENTAREA INVESTIŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR ÎN SITURILE
NATURA 2000
-PROCEDURA DE EVALUAREA ADECVATĂReglementarea procedurii de EA în România: Ord. 135/2010, Ord. 19/2010

efecte planuri/proiecte

care nu au legatură directă/
nu sunt necesare pentru
managementul sitului,
ar putea afecta semnificativ aria
identifică
EA descrie
evaluează

directe şi indirecte
pe termen scurt sau lung
construcţie, operare, dezafectare
rezidual, cumulativ
obiectivele de
conservare ale sitului

măsuri de reducere a impactului
soluţii alternative
măsuri compensatorii

Analiza planurilor/proiectelor se realizează în funcţie de obiectivele de conservare
ale fiecărui sit
Obiectivele de conservare ale celor 71 SCI şi 17 SPA din Regiunea 6 Nord-Vest:
Ø65

tipuri de habitate (20 tipuri prioritare)

Ø110

specii de interes comunitar:
•27 specii de plante (3 prioritare);
•38 specii de nevertebrate (4 prioritare);
•19 specii de peşti;
•6 specii de amfibieni;
•2 specii de reptile (una prioritară)
•18

specii de mamifere (două prioritare).

Ø227

specii de păsări de interes comunitar

Etapele procedurii de evaluare adecvată
Etapa de încadrare –decizia etapei de încadrare
Etapa studiului de evaluare adecvată –acord de mediu/aviz de mediu/aviz Natura 2000
Etapa soluţiilor alternative –acord de mediu/aviz de mediu/aviz Natura 2000
Etapa măsurilor compensatorii atunci când nu există soluţii alternative iar planul sau
proiectul trebuie totusi realizat din considerente imperative de interes public major –acord
de mediu/aviz de mediu/aviz Natura 2000
Procedura poate fi finalizată de către autoritatea pentru protecţia mediului (prin emiterea
actului de reglementare) după oricare dintre cele 4 etape.
Administratori/custozi
-rol în procedura de reglementareOUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011
Art. 28. (11) Administratorii si custozii ariilor naturale protejate de interes national si/sau
comunitar, in vederea luarii in considerare a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultati
de catre autoritatile de mediu competente in cadrul etapei de incadrare de mediu a
proiectelor/planurilor/activitatilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate.
Art. 281. - Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile
naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate,
respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international.

Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului
Ø

Verificarea în teren a stării de conservare a siturilor Natura 2000 (atât pentru cele
încredinţate în custodie cât şi pentru cele aflate în administrare directă)

Ø

Organizarea sesiunilor de încredinţare în custodie ariilor naturale protejate: 29 SCI şi 9
SPA încredinţate în custodie

Ø

Elaborarea măsurilor minime de conservare pentru siturile Natura 2000 neîncredinţate
în custodie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ø

ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii;
ROSCI0233 Someşul Rece;
ROSCI0263 Valea Ierii;
ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia;
ROSCI0021 Câmpia Ierului;
ROSCI0238 Suatu Cojocna Crairât;
ROSCI0295 Dealurile Clujului Est;
ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa – Podeni;
ROSCI0356 Poienile de la Şard;
ROSCI0394 Someşul Mic;
ROSPA0113 Cânepişti;
ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului.

Analiza/avizarea regulamentelor şi planurilor de management -menţinerea/restabilirea
stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar necesită
planuri de management.

Fondurile necesare pentru elaborarea planurilor de management: puse la dispoziţie
de către Uniunea Europeană în cadrul POS Mediu: Axa Prioritară 4 - Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.
Implicarea APM Cluj în proiecte POS Mediu –Axa 4
Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât
Solicitant: Agenția pentru Protecția Mediului Cluj
Buget: 1.322.898,40 Lei / 297.320,62 Euro
Durata: 30 luni (01 iulie 2013- 31 decembrie 2015)
Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară
ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est
Solicitant: Societatea Lepidopterologică Română
Partener: Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
Buget: 1.479.054,93 lei / 332.416,71
Durata: 27 luni (1 iulie 2013- 30 septembrie 2015)

Ø Analiza planurilor şi proiectelor propuse din punct de vedere al amplasării acestora în raport
cu ariile naturale protejate (proiecte jud. Cluj, mai 2011- aprilie 2012)
4122 de proiecte, 73 situate în arii protejate (1,74%).
Ponderea categoriilor de proiecte în
judeţul Cluj
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Exemple custodie
Administrator/Custode/SESIUNE

Nume Sit
Nr.

Situri de
Arii de protectie
Importanta
speciala avifaunistica
Comunitara (SCI)
(SPA)

ROSCI0020
ROSPA0016 Campia
1
Câmpia Careiului Nirului Valea Ierului

ROSCI0099 Lacul
ROSPA0104 Bazinul
2 Ştiucilor-- SicFizesului
Puini-Bontida

ROSCI0146
Pădurea de stejar
3
pufos de la HoiaCluj
ROSCI0238
4 Suatu-CojocnaCrairat

*

Suatu - CJ

iun. 2010

mar. 2011

Fundaţia Freies
Europa
Weltanschauung
REZILIAT

*

*

Regulament

Plan de
Management

Suprafaţa
Competenţă totală
oct. 2011
Aprobat
Aprobat
(ha)
Avizat
Avizat
Minister
Minister

*

Regiunea
Cluj
Napoca

23.597

NU

NU

NU

NU

Asociaţia
EducaţionalEcologică
Ecotransilvania
şi Asociaţia
Ecochoice

*

APM CJ

3.798

DA

NU

NU

NU

*

*

Primaria
Comunei
Floresti

APM CJ

8

NU

NU

NU

NU

Institutul de
Cercetări Biologice
Cluj-Napoca
REZILIAT

*

*

APM CJ

4.146

DA

NU

DA

NU

Custode al ariilor naturale protejate din Câmpia Careiului
Fundaţia Freies Europa Weltanschauung
CONVENŢIE REZILIATĂ
• ROSCI0020 Câmpia Careiului
• ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
• Pădurea Urziceni, Dunele de nisip de la Foieni, Mlaştina Vermeş
Ø Regulamentul si planul de management depuse pentru avizare la autorităţile de mediu erau
de o calitate foarte slabă astfel că nu au putut fi avizate nici după revizuirea substanţială a
acestora.
Ø Conform Procesului verbal al ședinței de consultare a publicului pentru declararea de noi
situri/ extinderea unor situri Natura 2000 organizată în data de 15 decembrie 2010 la Satu
Mare, primarul comunei Foieni a reclamat faptul că Fundația Freies Europa
Weltanschauung Cluj-Napoca, în calitate de custode al siturilor Natura 2000 din Câmpia
Careiului nu a supus dezbaterii publice regulamentul propus pentru siturile menționate
anterior și percepe taxe prea mari pentru eliberarea avizului custodelui (1.500 lei -aviz
pentru branșament de gaz la o casă).

Custozi ai ariilor naturale protejate din Bazinul Fizeşului
Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania
Asociaţia EcoChoice
• ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida
• ROSPA0104 Bazinul Fizeşului
• Lacul Ştiucilor, Stufărişurile de la Sic, Valea Legiilor, Pădurea Ciuaşului
Proiecte
Ø”Managementul integrat, conservativ și durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeșului”
– finanțare POS Mediu axa 450.425,6 €.
Ø”Conservarea Zonelor Umede din Transilvania” – finanțare din partea Disney Worldwide
Conservation Fund, 24.250 $.
ØAtelier Grundtvig ”Învăţarea prin voluntariat – conservarea zonelor umede din Transilvania”
– finanțare din partea Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții, 12.190 €.
Activităţi -mai 2013
•Bird watching in Transylvania
•Sărbătoarea stufului la Sic

"
"
"
"
"
"
"

Concluzii
Legislaţia comunitară (Directiva Păsări şi Directiva Habitate) a fost transpusă in anul 2007 (OUG 57)
şi aprobată/modificată ulterior în anul 2011 (Legea 49);
Implementarea Reţelei Natura 2000 a fost realizată în anul 2007 (HG 1284 pentru SPA şi Ordinul
MMDD 1964 pentru SCI) şi completată ulterior în anul 2011 (HG 971 pentru SPA şi Ordinul MMP 2387
pentru SCI) –în analiză la CE;
Ghidul metodologic pentru evaluarea adecvată a efectelor planurilor şi proiectelor asupra ariilor
naturale protejate a fost aprobat în anul 2010 (Ordinul MMP nr. 19);
Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte a fost aprobată în anul
2010 (Ordinul MMP nr. 135) –în lucru pentru planuri;
Metodologia de încredinţare în administrare/custodie precum şi responsabilităţile de administrare a
ariilor naturale protejate neîncredinţate sunt prevăzute în Ordinul MMP 1948/2010 –în curs de
modificare;
Implicarea administratorilor/custozilor în procedura de reglementare a proiectelor/ planurilor propuse
în arii naturale protejate este prevăzută în Legea 49/2011 –în curs de implementare;
Finanţarea administrării ariilor naturale protejate poate fi asigurată prin atragerea de fonduri
comunitare nerambursabile.

