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  Reţeaua Natura 2000 este o rețea europeană de arii/situri 
naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezenta-
tiv de specii sălbatice și habitate naturale de interes euro-
pean. A fost constituită pentru protejarea naturii și pen-
tru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, 
pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-eco-
nomice în primul rând în comunitățile locale. Din 1979, 
Uniunea Europeană promovează ca instrument principal 
în domeniul mediului dezvoltarea rețelei Natura 2000, 
care să acopere țările membre UE, dar și țările candida-
te, rețea planificată inițial a fi desemnată până în anul 
2000. Realizarea Rețelei Natura 2000 se bazează pe 
două directive ale Uniunii Europene, Directiva Habitate 
și Directiva Păsări (Directivele Natura 2000). Directivele 
conțin o serie de liste (Anexe) cu speciile și habitatele pro-
tejate și reglementează modul de selectare și desemnare 
a siturilor și protecția acestora, iar Statele Membre au 
dreptul de a reglementa modalitățile de realizare prac-
tică și de implementare a prevederilor din Directive. În 
România, Directivele Natura 2000 se regăsesc transpuse 
în principal în OUG 57/2007 privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, dar și în alte acte normative enumerate 
în primul capitol al acestui Raport. 

Siturile Natura 2000 sunt de două feluri: Arii Speciale de 
Conservare (SAC – Special Areas of Conservation, fiind 
declarate la început ca Situri de Importanță Comunitară/
SCI – Sites of Community Importance) și constituite con-
form Directivei Habitate, și Arii de Protecție Specială 
Avifaunistică (SPA- Special Protection Areas), constituite 
conform Directivei Păsări. Aceste situri sunt identifica-
te și declarate pe baze științifice (conform procedurilor 
prevăzute în cele două Directive), cu scopul de a menți-
ne într-o stare de conservare favorabilă o suprafață re-
prezentativă a celor mai importante tipuri de habitate 
(enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și populații 
reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa 
II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări).

  Directiva Habitate (92/43/CEE) a fost creată pentru a conser-
va atât speciile de plante și animale sălbatice, cât și habi-
tatele naturale din Uniunea Europeană, prin înființarea 
Ariilor Speciale de Conservare. Toate acțiunile bazate 
pe această directivă sunt menite să asigure menținerea 
unui statut/stare de conservare favorabil(ă) sau reabili-
tarea speciilor și habitatelor propuse. Toate măsurile de 

conservare ar trebui să aibă în vedere și aspectele econo-
mice și sociale la nivel local și regional. Statele Membre 
sunt obligate să declare Arii Speciale de Conservare pen-
tru conservarea speciilor și habitatelor protejate până 
la un anumit termen convenit cu Comisia Europeană. 
România a trebuit să finalizeze procesul de desemnare a 
SAC-urilor până la sfârșitul anului 2015.

  Directiva Păsări (79/409/CEE) se referă la conservarea specii-
lor de păsări sălbatice care se găsesc pe teritoriul Statelor 
Membre. Principalele obiective ale acestei directive sunt 
protecția, managementul și controlul acestor specii și stabi-
lirea regulilor pentru conservarea lor. Această directivă se 
aplică în cazul păsărilor, ouălor lor, cuiburilor și habitatelor 
lor. Statele Membre sunt obligate să declare Arii Speciale 
de Protecție Avifaunistice pentru conservarea speciilor și 
habitatelor acestora până la un anumit termen convenit cu 
Comisia Europeană. România a trebuit să finalizeze proce-
sul de desemnare a SPA-urilor până la sfârșitul anului 2015.

SAC  – Arii Speciale de Conservare (Special Areas of 
Conservation – SAC) sunt arii care fac parte din rețeaua 
Natura 2000, conform Directivei Habitate. 

SPA  – Arii de Protecție Specială Avifauninstice (în limba 
engleză, Special Protection Areas – SPA) sunt arii care fac 
parte din rețeaua Natura 2000, conform Directivei Păsări.

SCI   – Situri de Importanță Comunitară, desemnate conform 
cu Directiva Habitate. La maxim 6 ani de la desemnarea lor, 
ele trebuie declarate ca SAC.

Stare de conservare favorabilă
Conform Directivei Habitate și a legislației naționale 
aferente:
A. Starea de conservare a unui habitat natural este dată 
de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și asupra 
speciilor caracteristice respectivului habitat și care îi poa-
te afecta pe termen lung structura și funcțiile, precum 
și supraviețuirea speciilor caracteristice. Starea de con-
servare a unui habitat natural se consideră „favorabilă” 
atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

•  arealul natural și, implicit, suprafețele pe care le acoperă 
sunt stabile sau în creștere;

• are structura și funcțiile specifice necesare pentru 

GLOSAR 
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conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea men-
ținerii acestora în viitorul previzibil este mare;

• speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare 
de conservare favorabilă, așa cum aceasta este definită 
mai jos (punctul B)

B. Starea de conservare a unei specii este dată de totalita-
tea factorilor ce acționează asupra sa și care pot influen-
ța pe termen lung răspândirea și abundența populațiilor 
speciei respective pe teritoriul Uniunii Europene. Starea 
de conservare se consideră „favorabilă” atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
• datele privind dinamica populațiilor speciei indică fap-

tul că aceasta se menține și are șanse să se mențină 
pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului 
natural;

• arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul 
să se reducă în viitorul previzibil.

Plan de management al unui sit Natura 2000 – Planul de ma-
nagement este un document oficial (întocmit de sau 
în parteneriat cu administratorul/custodele sitului și 
aprobat de autoritățile de mediu relevante – Ministerul 
Mediului, în prezent, iar în viitorul apropiat, Agenția 
Națională pentru Ariile Naturale Protejate) care face 
posibilă realizarea unui management eficient, productiv 
și adecvat al ariei protejate. Un Plan de management are 
rolul de ghid, instrument și stimulent pentru ca echipa 
de management a ariei protejate să lucreze eficient pen-
tru realizarea unui scop clar.

  Evaluarea strategică de mediu (SEA)) – pentru planuri și 
programe de dezvoltare strategică în diverse sectoare. 
Această procedură se finalizează după caz cu Avizul de 
mediu, în situația în care se parcurge procedura com-
pletă (cu elaborarea Raportului de mediu), sau cu o 
Decizie a etapei de încadrare, în cazul în care autori-
tatea de mediu nu solicită elaborarea unui Raport de 
mediu. În ambele situații, planul supus aprobării poate 
fi adoptat ulterior deciziei autorității de mediu. Dacă 
există riscul afectării unui sit Natura 2000, procedu-
ra SEA va include și procedura de Evaluare Adecvată 
(EA).

 Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) – pentru proiecte. 
Această procedură se finalizează după caz cu Acordul de 
mediu, în situația în care se parcurge procedura com-
pletă (cu elaborarea Raportului privind Impactul asu-
pra Mediului), sau cu o Decizie a etapei de încadrare, în 
cazul în care autoritatea de mediu nu solicită elaborarea 
Raportului privind Impactul asupra Mediului. În ambele 
situații, proiectul supus aprobării poate fi implementat 
(pot fi demarate lucrările de construcții) ulterior deciziei 

autorității de mediu. Dacă există riscul afectării unui sit 
Natura 2000, procedura EIA va include și procedura de 
Evaluare Adecvată (EA).

Evaluarea adecvată (EA) – Această procedură se poate de-
rula atât pentru planuri cât și pentru proiecte și face 
de obicei parte integrantă din procedurile SEA și EIA. 
Există însă și situații în care autoritatea competentă 
pentru protecția mediului poate decide doar parcurge-
rea procedurii de evaluare adecvată, aceasta finalizân-
du-se fie cu emiterea Deciziei etapei de încadrare, fie 
cu emiterea Avizului Natura 2000 în cazul parcurgerii 
procedurii complete (cu elaborarea Studiului de evalu-
are adecvată și, după caz, a etapelor soluțiilor alterna-
tive și măsurilor compensatorii). În situații excepțio-
nale, în care Avizul de mediu/Acordul de mediu a fost 
deja emis, dar modificări ulterioare ale planului/pro-
iectului sunt notificate autorității competente pentru 
protecția mediului, iar în zona de implementare, ulte-
rior emiterii actelor de reglementare, au fost instituite 
situri Natura 2000, poate fi necesară parcurgerea se-
parată doar a procedurii de evaluare adecvată, aceasta 
finalizându-se cu revizuirea actelor de reglementare 
emise anterior.

Procedura de infringement – Comisia Europeană, conform 
art. 17 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
are drept scop asigurarea aplicării tratatelor de către sta-
tele ce le-au ratificat, a măsurilor adoptate de instituții 
în acest scop și supraveghează, de asemenea, aplicarea 
dreptului UE sub controlul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene. Procedura de infringement este declanșată 
de către Comisie împotriva statelor ce nu își respectă 
obligațiile comunitare. Declanșarea acesteia poate fi pro-
vocată în trei cazuri: 

a) Omiterea notificării către Comisia Europeană a ac-
telor normative naționale care transpun și implemen-
tează directivele – Statele Membre au obligația de a 
notifica legislația de transpunere și pe cea care asigură 
implementarea.
b) Neconformarea legislației naționale la cerințele 
normelor comunitare – aceasta înseamnă că legislația 
internă trebuie să se afle în deplină concordanță cu 
cerințele Uniunii.
c) Aplicarea necorespunzătoare a actelor normative co-
munitare – Statele Membre au, de asemenea, obligația 
de a asigura aplicarea dispozițiilor comunitare.

Această procedură implică mai multe etape: de la sesiza-
rea nerespectării directivelor UE, la prezentarea în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și până la 
impunerea unei amenzi (sumă forfetară ori penalitate cu 
titlu cominatoriu) Statului Membru. 
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Directivele Natura 2000 (Directiva Păsări și Directiva Habitate) formează fundamentul 
legislativ pentru conservarea naturii în țările membre UE, fiind considerate drept unele din-
tre cele mai moderne și eficace acte normative în acest domeniu1 din lume. Grație acestora, 
Europa deține cea mai mare rețea ecologică din lume - rețeaua Natura 2000,  formată din 
peste 27.000 situri și care a demarat odată cu intrarea în vigoare a Directivei Păsări, în anul 
1979. Existența acestor Directive permite intervenții prin care specii precum lupul sau râsul 
sunt ajutate să scape de pericolul dispariției, cu rezultate spectaculoase în unele părți ale 
continentului2. În România, 583 de arii naturale, ce acoperă aproape un sfert din teritoriul 
țării, sunt protejate prin Directivele Natura 2000.  În siturile Natura 2000 sunt permise 
activitățile economice, însă acestea nu trebuie să ducă la distrugerea speciilor și habitatelor 
pentru care respectivele zone au fost incluse în rețea. Aceasta este caracteristica definitorie a 
rețelei Natura 2000: recunoaște că omul este parte din natură și consideră că soluția optimă 
o constitutie cooperarea dintre om și natură. De altfel, numeroase situri sunt valoroase toc-
mai datorită modului în care terenurile au fost administrate de oameni de-a lungul timpului, 
de pildă prin practici agricole tradiționale sau prin gestionarea durabilă a pădurilor, ceea ce 
a ajutat la formarea peisajelor rurale și la întreținerea diversității biologice.

În conformitate cu inițiativa privind îmbunătățirea cadrului legislativ european - Smart 
Regulation,  Comisia Europeană a inițiat un program de evaluare (REFIT) prin care să trea-
că legislația UE și care se aplică întregului ciclu al unei politici publice - de la inițiere la 
evaluare, având scopul de a face legislația europeană mai simplă și mai puțin costisitoare. 
În acest context, Comisia Europeană a decis să supună procesului de evaluare și Directivele 
Natura 2000, proces care încă nu s-a încheiat.  Rezultatele preliminare ale procesului de 
fitness check arată că Directivele Natura 2000 nu necesită revizuire, ci doar o mai bună 
implementare3.  

WWF  a elaborat în vara anului 2016, pentru uzul instituțiilor publice, organizațiilor ne-
guvernamentale și spre informarea publicului larg, prezentul Raport privind stadiul și nevo-
ile de îmbunătățire în ceea ce privește implementarea Directivelor Natura 2000 în România. 
La elaborarea acestui Raport s-au utilizat informații disponibile public, informații obținute 
în activitatea curentă a organizației, precum și  informații provenite din răspunsurile factori-
lor de interes (instituții publice, ONG-uri, asociații, sectorul de business) implicați în proce-
sul de fitness check inițiat de către Comsia Europeană cu privire la Directivele Natura 20004. 

Raportul este publicat de WWF în contextul campaniei Nature Alert, demarată în vara 
anului 2015 și continuată în 2016 prin apelul Dă natura mai tare!5. În 2015, WWF împreună 
cu partenerii Birdlife (reprezentată în țara noastră prin Societatea Ornitologică Română), 
European Environmental Bureau (EEB) și Friends of the Earth au reușit să mobilizeze peste 
520.000 de cetățeni europeni în favoarea menținerii Directivelor Natura 2000, în cadrul 
consultării publice organizată de Comisia Europeană pe această temă. A fost cea mai mare 
consultare publică organizată vreodată la nivel european. Apelul din acest an vine să întă-
rească mesajul de a menține Directivele în forma actuală și de a îmbunătăți considerabil 
aplicarea lor în Statele Membre. 

Atât în privința dezvoltării economice cât și a conservării naturii, România are avantajul 
accesării și utilizării lecțiilor învățate de țările din vestul Europei. O dezvoltare care nu ține 
cont de limitele ecosistemelor lasă în urmă un mediu lipsit de biodiversitate, deteriorat, care 
nu  mai poate răspunde nevoilor societății pe termen mediu și lung. Este binecunoscut fap-
tul că menținerea ecosistemelor naturale sănătoase aduce nenumărate beneficii nu doar de 
mediu, ci și economice și sociale. Dacă dorim să păstrăm locurile unde natura încă prosperă, 
precum și ultimele colțuri de natură sălbatică din Europa și beneficiile acestora, avem nevoie 
de o bună informare și implicare civică pentru influențarea deciziilor politice în favoarea 
omului și naturii.

INTRODUCERE
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CAP. 1 ASPECTE 
LEGISLATIVE

Nivel de implementare:

1.1. Transpunerea Directivelor Natura 2000 în legislaţia din România 
Ambele Directive privind protecția naturii au fost transpuse în principal prin inter-

mediul legislației privind ariile naturale protejate, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2007. În perioada 2008-2016, acest act normativ a făcut obiectul a numeroase amenda-
mente și modificări în vederea alinierii la cerințele Comisiei Europene.

Cu toate că procesul de transpunere a fost întârziat timp de câțiva ani, în prezent este 
considerat finalizat datorită intervențiilor Comisiei Europene; la momentul elaborării pre-
zentului Raport nu sunt cunoscute deficiențe privind transpunerea acestor Directive. 

Pe lângă aceasta, îndeplinirea obiectivelor acestor Directive impune o bună integrare 
la nivel de politici și cooperare trans-sectorială, crearea de structuri instituționale adec-
vate de management, monitorizare și punere în aplicare, resurse financiare suficiente și 
sprijin din partea părților interesate și a societății civile. 

Principalele probleme constatate în România sunt constrângerile de ordin finan-
ciar în administrarea ariilor naturale protejate, îndeosebi prin prisma insuficienței 
de alocări bugetare către conservarea naturii, cu limitările aferente aduse asupra struc-
turilor de management și aplicării măsurilor necesare de conservare, alături de date 
științifice incomplete (în special cu privire la speciile/habitatele care sunt prezente în 
siturile Natura 2000) și de comunicarea și conlucrarea ineficientă cu publicul și între 
părțile interesate/instituții. 

 ▪  OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), 
cu modificările şi completările ulterioare
 ▪  Legea nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecției fondului cinegetic, modificată şi completată de Legea nr. 
197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare
 ▪  OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 
846/29.11.2011) 
 ▪ OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), cu modificările şi completările ulterioare
 ▪  HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de HG nr. 971/2011 (MO nr. 715/11.10.2011)
 ▪  OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare şi/sau 
achiziție şi/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale ver-
tebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, modificat 
de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) 
 ▪  OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum 
şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul national
 ▪ ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanță 
comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Ambele Directive Natura 2000 au fost transpuse în România 
prin următorul cadru legislativ:

bun/Suficient Insuficient/Inadecvat Precar
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1.2. Proceduri de infringement iniţiate de Comisia Europeană 
cu privire la implementarea legislaţiei Natura 2000

Proceduri aflate în derulare privind încălcarea legislației UE de către România:
 ▪ În mai 2015, Comisia Europeană a inițiat o nouă procedură referitoare la încălcarea 
„orizontală” (sistemică, la nivel național) a Directivei Habitate și a Directivei Cadru 
privind Apa prin construcția ilegală de microhidrocentrale pe cursul mai multor ape 
curgătoare6 ce traversează arii naturale protejate Natura 2000 din Munții Carpați. 
Confirmarea CE vine după un an și jumătate de la depunerea de către mai mulți 
reprezentați ai societății civile a mai multor plângeri la Comisie, care  avertizau asupra 
unei serii de încălcări orizontale a legislației europene și naționale în domeniul apei și 
biodiversității7. Acestea se refereau la autorizarea și ridicarea de infrastructuri energe-
tice pe teritoriul unor arii protejate de interes european (Natura 2000) și pe râuri de-
semnate cu stare ecologică bună și foarte bună conform Directivei Cadru privind Apa8.
Alte proiecte au continuat să fie autorizate/re-autorizate în mod abuziv și pe alte râuri 
cu valoare ecologică ridicată cum ar fi Râul Alb din Munții Retezat, situat în Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara Hațegului și în situl Natura 2000 Strei-Hațeg, sau chiar pe Râul Jiu 
și alfuenții acestuia, în zona Defileului Jiului, în interiorul Parcului Național Defileul 
Jiului și al sitului Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului, desemnat pentru diverse 
specii dependente de habitatele acvatice, protejate la nivel european. Societatea civi-
lă a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene în aceste cazuri. Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor nu a răspuns pozitiv sesizărilor transmise de WWF și 
Coaliția Federația Natura 2000 și, în consecință, cazul de pe Râul Alb a fost adus în 
atenția instanțelor de judecată competente, iar cel din Defileul Jiului va urma probabil 
aceeași cale, în situația în care autoritățile nu vor suspenda cât mai curând lucrările, 
prin refacerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și, în plus, prin 
realizarea procedurii de evaluare adecvată. 

Avertismente și proceduri anterioare referitoare la încălcarea Directivelor 
privind protecția naturii:
 ▪ În anul 2008, Comisia Europeană a solicitat României să accelereze procesul de trans-
punere și aplicare a Directivelor privind Păsările și Habitatele9. Ca răspuns la proce-
dura deschisă de Comisie în anul 2008 pentru încălcarea legislației UE, ca urmare a 
progreselor slabe în desemnarea zonelor de protecție specială a păsărilor, în perioada 
următoare au fost desemnate situri Natura 2000 noi și au fost extinse siturile existente.
 ▪ În mai 2010, Comisia a transmis României un prim avertisment scris referitor la 
aplicarea deficitară a legislației UE în una dintre cele mai importante zone umede 
din Europa, Delta Dunării. Cazul privește un proiect pentru dezvoltarea de facilități 
turistice pe coasta Mării Negre, în localitatea Sulina, un oraș aflat în partea de sud a 
Deltei Dunării. Proiectul de dezvoltare a plajelor din Sulina includea crearea de zone 
de recreere, un dispensar și lucrări la drumuri de acces. Această arie face parte din 
rețeaua Natura 2000 și este protejată prin Directivele Păsări și Habitate. Comisia 
a constatat deficiențe în studiul de impact asupra mediului. În opinia Comisiei, 
concluziile studiului nu reușesc să demonstreze cu toate argumentele științifice 
absența impactul negativ semnificativ al lucrărilor10 atât asupra habitatelor, cât și 
asupra speciilor de păsări protejate. Cu toate că autoritățile române au furnizat 
informații suplimentare, Comisia consideră că evaluarea autorităților române nu 
reușește să înlăture dubiile privind efectele negative majore ale lucrărilor propuse. 
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Datele aflate la dispoziția Comisiei arată că proiectul a avut deja un efect negativ atât 
asupra unei specii endemice, vinețele (Centaurea pontica), protejată prin Directiva  
Habitate, cât și asupra unui habitat protejat (mlaștinile sărate mediteraneene). Prin 
urmare, în ianuarie 2015, Comisia a transmis României un aviz motivat în cadrul 
procedurilor privind încălcarea legislației UE11.
 ▪ În septembrie 2010, Comisia a transmis României un aviz motivat referitor la neres-
pectarea legislației UE cu privire la vânarea păsărilor. Comisia este de părere că pe-
rioadele de vânătoare prevăzute de legislația română nu garantează protecția deplină 
solicitată de Directiva Păsări12.

1.3. Proiecte distructive în ariile naturale protejate, 
bazate pe evaluări necorespunzătoare

Calitatea evaluărilor privind efectele asupra mediului (EA, EIA și SEA) se 
poate categorisi ca fiind în general necorespunzătoare, acestea concluzionând, de 
obicei, în pofida realității din teren, că efectele asupra mediului sunt nesemnificative. 
Din nefericire, majoritatea proiectelor de infrastructură primesc autorizațiile de mediu 
în ciuda calității foarte reduse a evaluărilor. Cu toate că legislația română prevede o 
metodologie obligatorie de evaluare, aceste evaluări (care aparent respectă metodologia 
și legislația națională și UE) nu acordă o atenție suficientă impactului, ci se limitează la 
urmărirea cerințelor de bază prevăzute în conținutul legii.

Unele studii includ un volum larg de informații referitoare la aspecte care nu sunt 
neapărat relevante pentru un anumit proiect, cum ar fi referiri la specii de fluturi și flori 
în cazul unei microhidrocentrale sau descrierea exhaustivă a tehnologiei utilizate fără 
a indica cele mai bune soluții din domeniu și a analiza alternativele. În același timp, se 
ignoră informațiile critice referitoare la o anumită specie sau habitat de interes comu-
nitar existent în respectivul areal și, cel mai probabil, afectat de desfășurarea planului/
proiectului. 

Existența și perpetuarea evaluărilor nesatisfăcătoare (care distorsionează realita-
tea), pentru cazurile studiate de WWF, acestea fiind în special cazuri  de (micro)hidro-
centrale, se explică prin prisma mai multor probleme de-a lungul procesului elaborării 
acestor evaluări. În primul rând, evaluatorii sunt contractați și remunerați di-
rect de către inițiatorii planurilor/proiectelor pentru a pregăti studiile aferente, 
în scopul obținerii actelor de reglementare de la autoritățile competente. Prin urmare, 
în majoritatea cazurilor evaluatorii concluzioneză că nu există un impact semnificativ 
(calea mai ușoară) în locul recunoașterii impactului real și propunerii de recomandări 
de  măsuri de atenuare a impactului, ceea ce ar duce desigur la costuri suplimentare 
pentru inițiatori. Într-un număr mare de cazuri cunoscute de WWF, autoritățile au pre-
ferat să emită actele de reglementare pe baza acestor concluzii, fără o examinare critică 
a acestora. Au existat totuși și cazuri în care autoritățile de mediu sau administratorii 
siturilor Natura 2000 au refuzat să emită actele de reglementare pentru anumite lucrări 
de infrastructură13. În cazuri foarte rare, unele acorduri/avize emise de autoritățile de 
mediu pentru proiecte de infrastructură în situri Natura 2000 au fost aduse în atenția 
instanțelor judecătorești naționale și anulate ca urmare a încălcării obligațiilor legale 
privind calitatea evaluărilor14. 

La această stare a lucrurilor contribuie și faptul că  specialiștii în domeniul juridic 
(avocați, judecători, etc), membrii comunităților locale, dar și publicul larg sunt deo-
camdată prea puțin familiarizați cu legislația privind conservarea naturii. 
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Alte cauze pentru calitatea deficitară a evaluărilor impactului asupra mediului: 

 ▪ Presiunea timpului sub care se află unele planuri/proiecte conduce la situații în care 
evaluările sunt efectuate fără o analiză atentă profesionistă a speciilor și habitatelor su-
puse riscurilor și a potențialului impact asupra lor, fiind limitate doar la datele existente 
- sporadice și insuficiente (studii vechi, neactualizate, etc). În astfel de cazuri, evaluările 
finale vor menționa doar efecte nesemnificative ale planurilor/proiectelor.  

 ▪ Lipsa unor criterii de selecție în calificarea evaluatorilor de la nivel național 
(o evaluare a faunei acvatice de către un botanist este perfect acceptabilă conform ca-
drului legal național, iar un inginer agronom poate elabora un studiu  privind speciile 
de pești), lipsa de specializare în domeniul conservării naturii a personalu-
lui însărcinat cu autorizarea din cadrul autorităților competente, lipsa unor date 
de referință privind biodiversitatea, faptul că majoritatea evaluărilor sunt de fapt 
studii teoretice, lipsite de evaluări corespunzătoare în teren.

Alte deficiențe în practica evaluărilor:
Impactul cumulativ al unui plan/proiect, considerat în contextul unor  alte pla-

nuri/proiecte existente sau propuse în același areal, este de cele mai multe ori ignorat, 
iar impactul regional și național lipsește cu desăvârșire, ceea ce conduce la o perspectivă 
limitată strict asupra condițiilor locale și, deci, deficitară. 

În pofida faptului că articolul 6 din Directiva Habitate (referitor la necesitatea efec-
tuării unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale ale unui proiect asupra situ-
lui și a respingerii proiectului în cazul constatării unor efecte negative) este transpus 
în legislația națională, aspectele menționate mai sus fac, de cele mai multe ori, inutilă 
dispoziția articolului 6.4 (referitor la posibilitatea aprobării proiectului, în cazul în care 
„trebuie realizat din motive cruciale de interes public major”, dar cu luarea unor măsuri 
compensatorii asupra cărora Comisia Europeană trebuie informată)15. De asemenea, 
anumite concepte precum overiding public interest (interesul public major) nu sunt de-
finite în legislația europeană și nici în cea națională, iar modul de interpretare de către 
părțile interesate diferă de la un caz la altul. 

1.4. Protecţia naturii, un obiectiv ce ar trebui să se regăsească transversal, 
în toate celelalte politici sectoriale relevante 

Integrarea biodiversității în diferitele politici sectoriale (transport, energie, agri-
cultură, etc) la nivel național depinde, în general, de nivelul de integrare a politicilor 
similare de la nivelul UE. 

Agricultură, păduri și dezvoltare regională: 

Deși Politica Agricolă Comună (CAP), de la nivel european, încurajează, de 
pildă, întreținerea pajiștilor cu biodiversitate ridicată (denumite HNV – High Nature 
Value sau de Înaltă Valoare Naturală), aceasta nu-i sprijină încă suficient pe micii agri-
cultori, al căror rol în protecția habitatelor și speciilor este crucial, iar unele măsuri 
îngreunează conservarea biodiversității. Odată cu reforma CAP din anul 2013 au fost 
introduse criteriile de „eco-condiționalitate”16 în alocarea de plăți pe suprafață/la hec-
tar (Pilonul I al Politicii Agricole), însă aceste plăți sunt încă favorabile agriculturii la 
scară mare care este una dintre principalele cauze ale degradării mediului în Europa17. 
Din cunoștințele WWF, nu există niciun raport oficial care să arate în ce măsură aceste 
criterii/condiții se respectă în fapt.

Efectele agriculturii la scară mare pot fi constatate, spre exemplu, în situația pole-
nizatorilor, în special în ceea ce privește albinele. Discuțiile cu apicultori din România 
indică faptul că există o problemă din ce în ce mai acută a pierderii sau reducerii coloniilor 

Există subvenţii pentru agricultura con-
venţională care se acordă inclusiv pentru 
zonele cu potenţial de reconstrucţie eco-
logică a zonelor umede; pe de altă parte, 
legislaţia nu prevede alocarea de subven-
ţii/recompense  cel puţin egale cu cele din 
agricultură pentru  proprietarii terenurilor 
care acceptă ca terenurile lor să fie redate 
naturii, respectiv activităţilor de recon-
strucţie ecologică, prin urmare aceștia nu 
sunt motivaţi financiar să permită conver-
tirea terenurilor agricole în zone umede.  

PLANIFICARE TERITORIALĂ 
ȘI VALORIFICAREA 

TERENURILOR
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de albine, în contextul multiplelor derogări pe care România le-a aprobat în utilizarea 
pesticidelor (neonicotinoidelor). Anul 2015 este catalogat de către apicultori drept unul 
dintre cei mai slabi ani în producția de miere la nivel național. În ciuda acestor consta-
tări, România nu a efectuat niciun studiu care să evalueze amploarea efectelor acestor 
substanțe asupra albinelor, iar derogările continuă să fie reînnoite.

În cazul pădurilor, interesele principale se limitează încă la exploatarea (în ge-
neral primară) lemnului, iar protecția biodiversității și a naturii, precum și crearea de 
oportunități pentru comunitățile locale nu reprezintă o prioritate. 

Politica privind materiile prime are o influență negativă ca urmare a cari-
erelor aflate în prezent pe teritoriul siturilor Natura 2000, și în special a exploatării 
pietrișului din albiile râurilor.

Sunt necesare reforme/îmbunătățiri suplimentare ale unor politici sectoriale euro-
pene, precum Politica Agricolă Comună (CAP), Politica Comună privind Pescuitul (CFP) 
sau a dezvoltării regionale, cu un nivel mult mai înalt de integrare a nevoilor de con-
servare a biodiversității, din motivul că acestea au un efect direct sau indirect asupra 
ecosistemelor.

Există o lipsă de integrare și coerență a CAP și CFP în legătură cu angajamentele 
UE și globale privind protecția naturii, care au îngreunat și continuă să îngreuneze efor-
turile de protecție a biodiversității. Această problemă se repetă, de asemenea, la nivel 
național. 

Energie, climă și transporturi: 
Nici aceste politici sectoriale nu integrează corespunzător obiectivele privind con-

servarea biodiversității. Efectuarea unor evaluări adecvate la nivel de plan/proiect 
este insuficientă, cu atât mai mult cu cât calitatea acestora este îndoielnică (conform 
explicațiilor de mai sus), pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de conservare. Este 
necesară o mai bună integrare a măsurilor de conservare a naturii în politicile privind 
energia și clima, prin dezvoltarea de mecanisme de planificare strategică  și a unor cri-
terii de sustenabilitate la nivel național, regional și/sau de bazin hidrografic, în locul 
promovării cu orice preț a anumitor surse de energie regenerabilă, considerate „verzi”/
ecologice pe criteriul exclusiv al emisiilor reduse/neutre de CO2. În România nu există 
activități de planificare strategică în ceea ce privește diferitele surse de energie regene-
rabilă, ținându-se cont de tehnologiile utilizate, debitul râurilor, posibila amplasare a 
acestora și impactul real asupra biodiversității și peisajelor. Anumite habitate prioritare 
pentru rețeaua Natura 2000 (cum ar fi zonele cu ariniș care cresc de-a lungul râurilor18) 
sunt în majoritatea cazurilor de microhidrocentrale distruse prin activitățile de pregă-
tire a terenului pentru accesul mașinilor grele utilizate în timpul construirii, precum 
și pentru amplasarea conductelor de aducțiune. Ceea ce mai rămâne din habitatul de 
ariniș în urma acestor operațiuni este afectat de lucrările permanente de regularizare și 
de lipsa unui debit ecologic corespunzător.

Problema integrării se explică și prin lipsa participării sau participarea insuficientă 
a părților interesate la dezvoltarea de noi strategii și politici. Conform legislației, dezvol-
tarea unei noi strategii trebuie să includă cel puțin consultări publice în etapa evaluării 
strategice de mediu (SEA). Părțile interesate relevante (precum ONGurile din domeniul 
conservării, administratori ai siturilor Natura 2000 etc.) au posibilități limitate pen-
tru a se implica în primele etape de dezvoltare a unor astfel de strategii. Această lipsă 
de participare a părților interesate face dificilă integrarea obiectivelor de biodiversitate 
în astfel de politici și duce la complicații ulterioare ce pot fi evitate printr-o mai mare 
transparență a autorităților publice și conlucrarea cu organizațiile neguvernamentale 
cu expertiză și cu reprezentanți ai comunității locale. În plus, aceste politici trebuie să 
acorde atenție valorii ecosistemelor și contribuției lor la măsurile de combatere și adap-
tare la schimbările climatice. Promovarea unor surse de energie regenerabilă, precum 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
VS AGRICULTURA 
CONVENŢIONALĂ

Deși se dorește încurajarea agriculturii eco-
logice pentru beneficiile pe care le aduce 
sănătăţii umane și mediului (contribuie la 
diminuarea efectului de seră și a încălzirii 
globale prin capacitatea crescută de a se-
chestra carbonul în sol, la reducerea poluării 
resurselor de apă cu pesticide și manage-
mentul strict al gunoiului de grajd, etc.), 
subvenţiile acordate sectorului ecologic 
sunt încă insuficiente.  În PNDR (Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală), două 
dintre plăţile pentru conversia la agricultura 
ecologică – pentru legume și plante aroma-
tice acoperă doar 83%, respectiv 79% din 
pierderile de venit și costurile suplimentare 
pe care trebuie să le suporte fermierii. De 
asemenea, sectorul ecologic, privit în an-
samblu, este deficitar în ce privește infra-
structura de procesare a materiilor prime – 
România încă exportă mai mult de jumătate 
din producţie în formă brută.
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hidroenergia, ca măsură de combatere a schimbărilor climatice se poate dovedi con-
traproductivă, conducând la distrugerea unor ecosisteme acvatice cu un rol important 
tocmai în adaptarea la astfel de schimbări. 

În domeniul transporturilor, părțile interesate relevante (autoritățile de mediu, or-
ganizațiile neguvernamentale de mediu etc.) se implică, în cel mai bun caz, doar în ul-
tima parte a dezvoltării de politici (de exemplu, SEA). De obicei, această situație are ca 
rezultat atât blocaje și întârzieri majore în aplicarea planurilor și strategiilor în materie 
de transporturi, cât și la nivel de proiect. Pe lângă aceasta, lipsa unor date de referință 
privind biodiversitatea și zonele de migrație a faunei face imposibilă o planificare a 
rețelelor de transport într-o manieră corectă și favorabilă și biodiversității.  

Concluzii privind aspectele legislative din România 
Cu toate că procesul de transpunere corectă a legislației europene în legislația 

națională a fost întârziat timp de câțiva ani, acesta este  în prezent  finalizat (și dato-
rită intervențiilor Comisiei Europene). Deocamdată nu se cunosc  deficiențe  referi-
toare la transpunerea directivelor privind protecția naturii, dar se observă în general 
o insuficientă  integrare cu alte politici (precum transporturile, energia sau agricul-
tura). În plus, calitatea studiilor de evaluare a planurilor/proiectelor din perspecti-
va mediului este scăzută și există o procedură de infringement deschisă împotriva 
României privind încălcarea orizontală a legislației UE referitoare la apă și habitatele 
acvatice, ca urmare a construcției ilegale de microhidrocentrale pe cursul mai multor 
râuri din siturile Natura 2000 din Munții Carpați, fără adoptarea unor măsuri adec-
vate de conservare a biodiversității. 
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CAP. 2 MANAGEMENTUL SPECIILOR ȘI 
HAbITATELOR DE INTERES EUROPEAN

Excelent 
(100% din planurile de management 

elaborate cu un grad calitativ 
corespunzător și aprobate)

bine 
(aprox. 50% din planurile de 

management elaborate cu un grad 
calitativ corespunzător și aprobate)

Inadecvat  
(doar o parte a planurilor de 

management au fost aprobate, iar 
calitatea acestora este incertă)

Precar 
(nu există planuri de management 

aprobate)

Incert

2.1. Desemnarea siturilor Natura 2000 în România
Siturile Natura 2000 sunt desemnate de autoritățile centrale: SCI-urile prin Ordin al 

Ministrului Mediului, iar SPA-urile prin Hotărâre de Guvern.
Până acum au fost desemnate 148 de Situri de Protecție Avifaunistică (SPA) și 436 de 

Situri de Importanță Comunitară (SCI-uri)19. La acestea se adaugă 8 situri marine, cu o 
suprafață de 157.000 ha. 

Din cauza lipsei unor măsuri de management (doar aprox. 10% din planurile 
de management al ariilor protejate au fost aprobate, dar perioada de 6 ani pentru 
pregătirea de planuri de management încă nu a expirat), până în prezent nu a fost 

Prin Legea nr. 95/11.05.2016 s-a înființat Agenția națională pentru Ariile Naturale Protejate, instituție care asigură 
cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate la nivel național.

Opțiunile de administrare a siturilor Natura 2000 în România sunt:
a) instituții publice aflate în subordine, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;
c) custodii aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției.

Instituțiile publice prevăzute la lit. a) cu rol de administrare a ariilor naturale protejate se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, 
apelor și pădurilor.

Principalele instrumente de administrare/custodie:
 ▪ Regulamentul sitului Natura 2000 
 ▪ Planul de management al ariei protejate

ANANP, al cărei scop este asigurarea unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate, are ca atribuții principale 
următoarele activități: 
 ▪ verificarea și avizarea măsurilor de conservare, Planurilor de management și regulamentelor ariilor naturale protejate; 
 ▪ coordonarea și verificarea implementării de către structurile de administrare a Planurilor de management și activităților aferente 
ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat, de gestiona-
re și actualizare a bazei de date electronice; 
 ▪ stabilirea și punerea în practică a unor criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate. 

La data elaborării acestui Raport, Agenția nu este încă funcțională, fiind în așteptarea adoptării actului normativ privind orga-
nizarea și funcționarea ei.

Nivel de implementare:
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desemnat niciun SAC în România, deși acest lucru reprezintă o obligație față de 
Comisia Europeană.

Multe dintre SCI-urile și SPA-urile desemnate sunt suprapuse adeseori cu parcuri 
naturale și naționale, protejate doar la nivel național, însă toate au statutul de arii naturale 
protejate. 

În 2011, suprafața totală a siturilor Natura 2000 acoperea 22.56% din teritoriul 
național, dar continuarea procesului de identificare și desemnare a crescut acest procent 
la o cifră estimativă de aproximativ 25%. Procesul de desemnare încă nu a fost încheiat 
oficial. 

2.2. Structuri responsabile cu managementul siturilor Natura 2000 în România 
Structurile implicate în managementul siturilor Natura 2000 sunt: Guvernul 

României – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul pentru conserva-
rea biodiversității,  Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare – Delta Dunării, 
Ministerul Agriculturii, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, administrațiile publice 
locale și organizațiile neguvernamentale și, începând cu 2016, Agenția Națională pentru 
Ariile Naturale Protejate (ANANP). Aproximativ jumătate dintre administratorii situri-
lor Natura 2000 sunt în prezent organizațiile neguvernamentale (49%), iar aprox. 27% 
sunt instituții publice.   

Federația Coaliția Natura 2000 reunește custozi ai siturilor Natura 2000 de pe tot 
cuprinsul țării și a fost înființată în scopul consolidării capacității de acțiune la nivel 
național și local și pentru a contribui la procesul de desemnare a siturilor Natura 2000 
în România. Deși a fost fondată și și-a început activitatea în 2003, Federația a dobândit 
personalitate juridică de abia în 2013, iar în prezent numără 17 membri oficiali, inclu-
zând WWF.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea responsabilă cu organi-
zarea sesiunilor de atribuire în administrare (finalizate prin semnarea contractelor de 
administrare), iar Agenția Națională pentru protecția Mediului este autoritatea respon-
sabilă pentru organizarea de sesiuni de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate 
(finalizate prin semnarea convențiilor de custodie cu persoanele juridice interesate). 
Dosarele de candidatură pot fi depuse de experți în managementul resurselor naturale, 
organizațiile neguvernamentale, instituții cu experiență în managementul ariilor natu-
rale protejate, iar câștigătorul este selectat de  o comisie de evaluare. Ulterior, adminis-
tratorii trebuie să dezvolte un set de măsuri pentru conservarea habitatelor naturale, 
speciilor de floră și faună, inclusiv păsări, din ariile naturale protejate, măsuri care sunt 
incluse în Planul de management și Regulamentul pe baza cărora se gestionează aceste 
arii protejate pe perioada contractuală.

2.3. Stadiul elaborării și aprobării planurilor de management 
al ariilor naturale protejate 

Managementul și protecția siturilor (prevăzute de art. 6 al Directivei  Habitate) im-
pun existența unui plan de management pentru fiecare sit Natura 2000 (fie că e SCI sau 
SPA). În situația în care mai multe situri Natura 2000 se suprapun sau sunt suprapuse cu 
alte zone protejate (parcuri naturale sau naționale), acestea trebuie să dispună de un plan 
de management integrat. 

În practică, un astfel de plan poate fi dificil de elaborat din cauza formelor și regi-
murilor diferite ale diverselor zone protejate. Din acest motiv, legea a fost modificată în 
2014, în prezent existând obligația de a integra doar măsurile de management pentru 
conservarea speciilor și habitatelor: 

APROx. 25% 
din teritoriul României este acoperit 
de situri Natura 2000
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„În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur 
plan de management, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de ma-
nagement. În cazul suprapunerii parțiale a ariilor naturale protejate, planurile de ma-
nagement ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o 
corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de 
management.” (OUG nr.  57/2007)

În 2012 existau 7 SPA-uri (reprezentând 4,7% din suprafața totală a rețelei) cu pla-
nuri de management, iar alte 7 planuri se aflau în curs de pregătire; de asemenea, 4 SCI-
uri dețineau planuri de management, iar alte 272 de planuri se aflau în curs de pregătire 
în acel moment. La data de 31 mai 2016 existau 21 de planuri de management aprobate 
și publicate în Monitorul Oficial al României, iar în august 2016 Ministerul Mediului a 
aprobat încă 210 planuri de management acoperind 500 de situri Natura 200020.

Cu toate că un procent considerabil de situri nu dispun de un sistem de management 
și protecție, prima etapă a acestei sarcini, care constă în elaborarea de studii științifice 
și de măsuri de management, este deja realizată de mai mulți beneficiari ai proiectelor 
finanțate din fondurile structurale europene. În perioada financiară 2007-2014, exista 
un număr total de 222 de proiecte aprobate pentru finanțare în acest scop. Numărul 
total de situri pentru care sunt finanțate planuri/măsuri de management sau activități 
de monitorizare este de peste 400.

Procesul de elaborare a planurilor de management a fost unul lent (mul-
te fiind finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, ceea ce nu a ajutat si-
tuația, ci dimpotrivă, a adăugat birocrație), ca de altfel și cel de aprobare - chiar 
și mai lent, iar nivelul redus de cooperare între instituțiile implicate, instabi-
litatea politică (schimbări ale miniștrilor și personalului subordonat), capacitatea 
administrativă insuficientă a Ministerului Mediului (de personal și expertiză) au 
condus la situații în care planurile de management au fost aprobate după mai mult de 
doi ani de tergiversări în procesul birocratic existent.

Această situație îngreunează managementul siturilor Natura 2000. O altă problemă 
a fost constatată la structura planurilor de management, care, în absența unei structuri-
standard, au îmbrăcat diferite forme și mărimi, uneori acordându-se o atenție excesivă 
descrierii sitului, speciilor și habitatelor, impunerii de restricții și mai puțin unor măsuri 
efective de conservare a acestora sau implicării active a comunităților locale.

Studiul „State of nature in the EU”, publicat în mai 2015 de Comisia Europeană, a arătat că natura este într-o stare fragilă în 
Europa: jumătate dintre speciile de păsări sălbatice și numai 23% dintre speciile de animale și floră și 16% din habitatele sălbatice 
din țările UE au o stare favorabilă. 

Situația din România este însă mai bună în comparație cu media europeană privind starea habitatelor: țara noastră e dată ca 
excepție pozitivă alături de Cipru, Malta, Estonia și Slovenia întrucât circa 60% din fișele de evaluare arată o stare favorabilă. În 
coada clasamentului se află Marea Britanie, Danemarca și Olanda, care au raportat sub 10% habitate în stare favorabilă. Olanda și 
Marea Britanie sunt cele două țări care se opun vehement Directivelor Natura 2000 și au insistat pentru revizuirea lor.

Deși habitatele arată în general semne pozitive în România, speciile de floră și faună sunt în majoritatea cazurilor (cca. 60%) 
într-o stare nefavorabilă (numai cca. 20% sunt într-o stare favorabilă). Acest lucru ne plasează pe ultimele locuri, alături de Austria 
și Luxembourg, Belgia și Portugalia. 

Una din cele mai amenințate categorii de habitate din România este reprezentată de zonele umede, în special mlaștini și 
turbării, care sunt evaluate ca având un procent de conservare deosebit de nefavorabil (>80%) .

Speciile cele mai amenințate sunt peștii, urmați de amfibieni și artropode, apoi de reptile, moluște, mamifere și plante . 
Lista roșie a speciilor amenințate elaborată de IUCN (International Union for Conservation of Nature) menționează 13 specii grav 
amenințate în România, 8 dintre acestea fiind reprezentate de pești.

Starea habitatelor și speciilor în România
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2.4. Principalele probleme în managementul siturilor Natura 2000
În afara chestiunii întârzierii constatate în elaborarea sau aprobarea planurilor 

de management și a calității variabile a conținutului acestora, managementul siturilor 
Natura 2000 este afectat și de următoarele:

A. Baza științifică: 
 ▪ În unele cazuri, datele științifice disponibile au fost utilizate incorect, ceea ce a condus la 
erori sau omisiuni în completarea formularelor-tip prin care au fost desemnate siturile 
Natura 2000 și care conțin situația speciilor și habitatelor de interes european prezente 
în acele arii protejate. Această situație îngreunează și mai mult managementul siturilor 
Natura 2000.
 ▪ Lipsa evaluării corespunzătoare a speciilor și habitatelor ca urmare a investițiilor insu-
ficiente în inventarierea și monitorizarea acestora.

B. Administrație și guvernanță:
 ▪ Implicarea insuficientă a autorităților din alte sectoare, în special cele din domeniul  
agricol  și al dezvoltării rurale, sau al dezvoltării regionale și administrației publice  face 
administrarea siturilor Natura 2000 extrem de dificilă.
 ▪ Absența fermității politice sau existența unor conflicte de interese. Uneori, aceste con-
flicte de interese se concretizează în presiuni asupra administratorilor siturilor Natura 
2000 (amenințări și chiar agresiuni) care au considerat că un anumit proiect de infra-
structură încalcă/nu reflectă cerințele sau obiectivele de conservare a speciilor/habita-
telor și au refuzat să emită avize favorabile.  
 ▪ Punerea în aplicare a legislației actuale în domeniul Natura 2000 rămâne insuficientă 
și oportunistă.
 ▪ Lipsa unui management integrat, unitar și eficient al siturilor Natura 2000 
 ▪ Lipsa unei coordonări adecvate a rețelei Natura 2000 din România, la nivel ministerial
 ▪ Lipsa evidențierii în cadastru a siturilor Natura 2000, respectiv a ariilor naturale pro-
tejate în general

C. Finanțare:
 ▪ Principalele deficiențe: lipsa, în Programul Național de Dezvoltare Rurală (instrumentul de 
alocare a finanțărilor europene în agricultură și dezvoltare rurală), a plăților Natura 2000 
(compensații pentru pierderile survenite din respectarea restricțiilor și/sau stimulente 

Un exemplu de bune practici este proiectul „Pentru natură și comunități locale - Bazele unui management integrat Natura 
2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, finanțat prin POS Mediu. Acesta a fost implementat de WWF-România în cola-
borare cu Fundația ADEPT, Fundația Mihai Eminescu Trust, Ecotur Sibiu, Grupul Milvus și Agenția Regională de Protecție 
a Mediului Sibiu în perioada 2011-2015. Zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt este a doua cea mai mare arie protejată din țară, 
alcătuită din 7 situri Natura 2000 și 3 arii naturale protejate la nivel național.

Scopul proiectului a fost de a realiza un cadru adecvat pentru un bun management al terenurilor și activităților în ariile 
SPA și SCI din zona Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt (Transilvania), pentru a menține/îmbunătăți starea speciilor 
și habitatelor de interes național și comunitar, și de a asigura condițiile minime necesare finanțărilor din fonduri europene 
atât ca plăți compensatorii, cât și pentru demararea/implementarea de proiecte de dezvoltare durabilă în comunitățile locale. 
Principalul rezultat al proiectului a fost Planul de management integrat al zonei, care a fost elaborat în mod participativ și 
în baza unor inventarieri specifice de specii și habitate protejate. Acesta a fost aprobat în luna iunie 2016 de către Ministrul 
Mediului și reprezintă referința pentru măsurile de conservare și baza pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

Mai multe informații: www.natura2000transilvania.ro

bune practici în managementul unui sit Natura 2000
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pentru angajamente mai mari decât minimul prevăzut de legislație) pentru proprietarii/ad-
ministratorii de terenuri aflate pe teritoriul siturilor Natura 2000; nevoia clară pentru o mai 
bună integrare a biodiversității și conservării naturii în toate programele UE de finanțare 
la nivel național. Pe de altă parte, este necesar un fond dedicat finanțării biodiversității și 
investițiilor în siturile Natura 2000, precum și îndeplinirii obiectivelor de conservare.

D. Comunicare și participare publică
Există proprietari de terenuri, arendași sau chiar comunități locale care încă nu au 

aflat că proprietățile lor au statut de sit Natura 2000/se află pe teritoriul unui sit Natura 
2000 sau care nu cunosc obligațiile și beneficiile pe care le au.

2.5. Siturile Natura 2000 și coridoarele ecologice  - „instrumente” 
de adaptare la schimbările climatice

Unele efecte ale schimbărilor climatice asupra speciilor sunt indirecte, prin modificări 
ale condițiilor abiotice ale habitatelor: acestea includ modificări ale pânzelor freatice sau 
apelor de suprafață sau accelerarea eroziunii. Pe scurt, schimbările climatice modifică zo-
nele în care speciile își găsesc condiții de viață. De aceea, este important ca acestea să se 
poată deplasa sau migra înspre alte zone care le oferă condițiile optime, ceea ce presupune 
existența unor culoare de trecere între aceste zone naturale.

Directiva Habitate, prin art. 10, face referire la gestiunea elementelor de peisaj de 
importanță majoră pentru flora și fauna sălbatică , ceea ce legislația internă reglementează 
prin „coridoarele ecologice”: „zona naturală sau amenajată care asigură cerințele de depla-
sare, reproducere și refugiu pentru speciile sălbatice terestre și acvatice și în care se aplică 
unele măsuri de protecție și conservare”. Există inițiative/proiecte în curs având ca obiectiv 
identificarea și desemnarea de coridoare ecologice la nivel național. Cu toate acestea, pâr-
ghiile legale nu au ajutat până în prezent la crearea și la nivel formal, „pe hârtie”, a coridoa-
relor ecologice, spre protejarea lor.

Siturile Natura 2000 sunt considerate, de obicei, puncte nodale ale rețelelor naționale 
de conectivitate între ariile naturale. Cu toate acestea, niciunul din planurile de management 
publicate până în prezent nu face referire la adaptarea la schimbările climatice. Desemnarea 
siturilor Natura 2000 și a coridoarelor ecologice (punctelor și coridoarelor de trecere folosite 
de specii pentru deplasare pentru găsirea de hrană, adăpost și împerechere) și un manage-
ment integrat al acestora sunt etape esențiale pentru îmbunătățirea capacității de adaptare 
la schimbările climatice în țara noastră.

ExEMPLE DE DEFICIENŢĂ
Parcuri eoliene amplasate în general în 
zone care adăpostesc habitate naturale 
și/sau se află de-a lungul unor coridoare 
de migraţie a păsărilor (de exemplu, 
zona Dobrogei); microhidrocentrale care 
blochează coridoarele reprezentate de 
râuri, întrerupând migraţia peștilor (specii 
protejate prin legislaţia UE în domeniul 
Natura 2000) și distrugând astfel resursa de 
pește și afectând alte specii care se hrănesc 
cu pește (ex. vidra) și comunităţile locale.

Concluzii privind managementul speciilor si habitatelor din România: 
Una din cele mai mari probleme în privința conservării habitatelor și speciilor în ariile 

protejate din România este lipsa structurilor de management eficiente și insuficiența planu-
rilor de management pentru siturile Natura 2000. Există deficiențe în procesul de aprobare 
a planurilor de management depuse la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care este 
foarte lent. Managementul siturilor este îngreunat și de lipsa de voință politică, de lipsa unei 
monitorizări a habitatelor și populațiilor speciilor din cauza fondurilor insuficiente, precum 
și de slaba expertiză sau capacitate administrativă. Starea habitatelor este în mare parte 
favorabilă (aprox. 60%), dar nu și cea a speciilor de floră și de faună, acestea având o stare 
favorabilă numai în proporție de aprox. 20%. Cele mai amenințate specii sunt peștii, urmați 
de amfibieni și artropode, reptile, moluște, mamifere și plante. Iar cele mai amenințate ha-
bitate sunt zonele umede (incluzând râurile și lacurile), pădurile și pășunile.
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CAP. 3 
MONITORIZAREA 

SPECIILOR ȘI HAbITATELOR 
DE INTERES EUROPEAN

Conform art. 17 din Directiva Habitate și art. 12 din Directiva Păsări, România este 
obligată să raporteze Comisiei Europene, la fiecare 6 ani, starea speciilor și habitatelor de 
interes european (Natura 2000) de pe teritoriul țării. Conform Raportului de Evaluare al 
Comisiei Europene privind Rapoartele României în baza art. 17 din Directiva Habitate și 
Art. 12 din Directiva Păsări21, nivelul de conformitate și calitatea datelor prezentate în ra-
poartele naționale variază și ar putea fi îmbunătățite în continuare prin intermediul unor 
programe de monitorizare specifice.

Legislația UE favorizează implementarea rezultatelor cercetării (art. 18 Directiva 
Habitate) și permite includerea activităților de monitorizare și cercetare în planurile de ma-
nagement în scopul completării și actualizării datelor, eliminării lacunelor de informare,  
optimizării măsurilor de conservare și pentru a încuraja desemnarea de noi arii sau extin-
derea celor existente, în funcție de noile date din teren.

În ceea ce privește habitatele, noua tehnologie (sistemele GIS și cele echivalente) dezvol-
tată în ultimii ani permite o mai bună monitorizare a peisajelor și habitatelor. Majoritatea 
deficiențelor sunt legate de posibilitățile de monitorizare a speciilor ca urmare a resurse-
lor insuficiente investite în această activitate.  

Structurile administrative ale siturilor Natura 2000 au obligația principală de a asi-
gura integritatea habitatelor și speciilor protejate pentru care a fost desemnat situl și să 
îmbunătățească, după caz,  starea lor de conservare. Aceasta presupune, între altele, con-
trolul amenințărilor și implementarea/extinderea măsurilor de management corecte (ex. 
reconstrucție ecologică, monitorizarea speciilor și habitatelor și intervenții în funcție de re-
zultate). Cu toate acestea, lipsa de voință și/sau de capacitate administrativă explică, de pil-
dă, de ce România a raportat Comisiei Europene, în cadrul raportului „Starea naturii în UE” 
(publicat odată la 6 ani), un număr mare de specii cu statut de conservare necunoscut (rezultat 
la care s-a ajuns probabil și din lipsa unei evaluării inițiale, la momentul desemnării sitului). 

Obligația de raportare dă naștere la presiuni de colectare a datelor și de alocare a unor 
resurse financiare suplimentare, dar și de stabilire a unui nivel de referință pentru obținerea 
de noi date pe viitor. Per total, deși datele sunt într-un număr și de o calitate diferite și există 
unele excepții pentru speciile dificil de localizat, retrase sau foarte rare, se poate spune că 
șapte ani de aplicare a celor două Directive Natura 2000 a permis înregistrarea unor pro-
grese științifice și o mai bună înțelegere a biodiversității din România.

În general, obligațiile prevăzute de articolul 17 (Directiva Habitate) și articolul 12 
(Directiva Păsări) sunt îndeplinite în România. Cu toate că șapte ani de aplicare a ambelor 
Directive au condus la dobândirea de noi date privind biodiversitatea, acestea sunt departe 
de a fi suficiente/acceptabile. Datele sunt într-un număr și de o calitate diferite, iar multe 
specii sunt incluse în raport, conform cu articolul 17, ca având un statut de conservare ne-
cunoscut din cauza lipsei unei inventarieri inițiale și a investițiilor reduse în monitorizare, 
lipsă de voință și/sau capacitate de administrare a siturilor Natura 2000. 

Nivel de implementare:

bun/Suficient Insuficient/Inadecvat Precar

Concluzii privind monitorizarea speciilor și habitatelor de interes european din România: 
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CAP. 4 
FINANŢAREA REŢELEI 

NATURA 2000
În perioada de programare 2007-2014, România a avut la dispoziție fonduri li-

mitate pentru punerea în aplicare a Directivelor Natura 2000 (și nu doar în peri-
oadele de criză economică). Prin urmare, implementarea măsurilor de conservare 
din planurile de management este mult întârziată. În prezent, principalele resurse 
financiare mobilizate în administrarea siturilor Natura 2000 sunt reprezentate de 
fondurile structurale și de investiții europene, finanțarea de la bugetul de stat sau 
din surse private fiind insuficientă, ca și în trecut, pentru îndeplinirea integrală a 
anumitor obiective.

Fondul LIFE și alte fonduri UE sunt principalele surse de finanțare a rețelei Natura 
2000. Proiectele LIFE sprijină autoritățile române în implementarea legislației euro-
pene de protecție a mediului, inclusiv Directivele Natura 2000. Proiectele sunt dedi-
cate habitatelor care adăpostesc specii de floră și faună de importanță specială pentru 
întreaga comunitate europeană22. Principalele obiective ale acestor proiecte constă 
în oferirea de sprijin și asistență pentru îmbunătățirea planurilor de management. 
De asemenea, organizațiile neguvernamentale sunt factori importanți în gestionarea 
siturilor Natura 2000, oferind un sprijin deosebit de valoros și informații utile în pro-
cesul de elaborare și implementare a planurilor de management. 

România a elaborat Cadrul de Acțiune Prioritară (Prioritized Action Framework/
PAF) pentru rețeaua Natura 200023. Conform PAF, costurile siturilor făcând 
parte din rețea au fost estimate la cel puțin 412 mil. Euro/an, respectiv 
503,9 milioane Euro/an pentru o acoperire optimă. Aceasta presupunea, de 
asemenea, menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor 
din siturile Natura 2000. 

Din nefericire, România nu a utilizat PAF la întregul său potențial și într-o ma-
nieră corectă. PAF a fost dezvoltat într-o perioadă scurtă de timp, lucru care nu a 
făcut posibilă o analiză precisă și detaliată a nevoilor de finanțare pentru Natura 
2000. Astfel, pentru sectorul biodiversității în perioada  2014-2020 alocarea pro-
priu-zisă din fonduri europene este de doar  aprox. 203 mil Euro/an24.

Având în vedere limitările PAF, Acordul de Parteneriat25 între România și 
Comisia Europeană nu identifică biodiversitatea/Natura 2000 ca fiind un obiectiv 
transversal pentru toate politicile sectoriale. Mai mult decât atât, deși sunt prevăzu-
te alocări financiare pentru biodiversitate, se observă că acestea sunt insuficiente în 
raport cu nevoile/provocările reale, iar unele Programe Operaționale nu alocă deloc 
fonduri pentru biodiversitate (ex. Programul Operațional Regional).

În cazul programelor de finanțare care conțin măsuri de conservare a 
biodiversității/de prevenire sau combatere a impactului, acestea sunt definite la 
nivel de proiect și nu garantează îndeplinirea obiectivelor majore de biodiversitate 
asumate de România la nivel european (de pildă, prin Strategia Biodiversitate 2020). 
Este necesară înființarea unui fond dedicat finanțării biodiversității și a investițiilor 
în siturile Natura 2000, pentru îndeplinirea acestor obiective. 

WWF-România a recomandat revizuirea PAF în diferite ocazii, având în vede-
re importanța acestuia în asigurarea coerenței și sustenabilității programelor de 
finanțare din perspectiva ariilor protejate Natura 2000. 

Nivel de implementare:

bun/Suficient Insuficient/Inadecvat Precar

503 mil. Euro/an
bugetul pentru acoperirea optimă a 
reţelei Natura 2000 în România 

203 mil. Euro/an
alocarea financiară din fonduri europene 
pentru biodiversitate, inclusiv pentru situ-
rile Natura 2000
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O altă constrângere este reprezentată de finanțarea limitată doar la proiecte pri-
vind speciile și tipurile de habitate native Uniunii Europene, fără posibilitatea de 
finanțare a unor proiecte privind speciile de interes internațional, național sau en-
demice care nu sunt cuprinse în Anexele la Directivele Natura 2000. 

Concluzii privind finanţarea reţelei Natura 2000: 
Managementul rețelei Natura 2000 din România ar fi imposibil fără sprijinul 

fondurilor UE sau al proiectelor finanțate din fonduri UE; fondurile de la bugetul 
de stat sau din surse private sunt insuficiente pentru îndeplinirea integrală a unor 
ținte de conservare. Acordul de Parteneriat încheiat între România și Comisia 
Europeană, pentru implementarea fondurilor europene în perioada 2014-2020, 
nu identifică biodiversitatea/Natura 2000 ca fiind un obiectiv transversal pentru 
sectoare precum agricultura, dezvoltarea regională, transportul, energia etc. Este 
necesară revizuirea PAF și înființarea unui fond dedicat finanțării biodiversității 
și a investițiilor în siturile Natura 2000, pentru îndeplinirea obiectivelor de con-
servare a biodiversității.
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CAP. 5 TRANSPARENŢĂ ȘI  
 PARTICIPARE PUbLICĂ 

ÎN MANAGEMENTUL 
SITURILOR NATURA 2000

5.1. Consultari publice superficiale sau inexistente
Abordarea de tip participativ în domeniul conservării și managementului ari-

ilor protejate a devenit tot mai răspândită în ultimul deceniu, pe măsură ce struc-
turile de administrare au observat că excluderea comunităților locale din procesul 
decizional nu oferă soluții pe termen lung, ba din contră.

Manualul „Procesul de redactare a planurilor de management pentru ariile 
protejate din România”26 încurajează participarea publică la dezvoltarea planurilor 
de management al ariilor naturale protejate (în general). Participarea publică 
este definită ca un concept-cheie al pregătirii unui plan de management. 
Planul de management poate fi urmărit și aplicat eficient de către administratori/
custozi dacă este sprijinit de comunitate și factorii decizionali. Teoretic, după fina-
lizarea primei versiuni a planului, acesta trebuie consultat de cât mai multe părți 
interesate posibil; în realitate, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna conform acestor 
recomandări.

Mai mult decât atât, există o problemă de transparență atunci când se pune 
problema unor investiții cu potențial impact semnificativ asupra integrității unui 
sit Natura 2000 și a comunităților locale. Tendința investitorului, din experiența 
de până acum a WWF, este aceea de a minimiza impactul și de a discuta proiectul 
doar la nivelul autorităților publice care avizează un astfel de proiect. Obligația 
minimă legală de a afișa un anunț la ușa primăriei sau de a-l publi-
ca într-un ziar local de cele mai multe ori prea puțin citit de membrii 
comunităților locale, ori publicarea selectivă a unor astfel de informări 
pe website-urile autorităților de mediu nu pot asigura o informare su-
ficientă sau implicare a factorilor locali interesați sau afectați. Pentru o 
informare eficientă și transparentă, în acele cazuri de investiții cu potențial impact 
seminificativ, este necesară o abordare pro-activă din partea autorităților relevante 
care să depășească nivelul minim prevăzut de lege, prin identificarea și contacta-
rea directă a principalilor factorilor de interes, prin organizarea de dezbateri cu 
comunitatea locală la care să poată participa oricine din cadrul acesteia, prin 
organizarea unor grupuri de lucru având ca obiectiv planificarea adecvată a acelor 
tipuri de investiții  cu impact semnificativ.

5.2. Creșterea interesului pentru protejarea naturii
În martie 2010, Comisia Europeană a dat publicității rezultatele unui sondaj pri-

vind biodiversitatea. Conform acestui studiu, doar 2% dintre români se considerau 

Nivel de implementare:

bun/Suficient Insuficient/Inadecvat Precar

DIALOG CU COMUNITATEA
Ministerul pentru Consultare Publică și 
Dialog Civic a publicat în luna mai 2016 un 
Ghid practic intitulat „Consultarea Publică 
Eficientă la nivelul Administraţiei Centrale și 
Locale – pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în adminis-
traţia publică”27. WWF recomandă consul-
tarea și utilizarea acestui ghid în procesul 
de emitere a actelor de reglementare pentru 
planuri și proiecte.
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foarte bine informați, bine informați - 22%, nu prea bine informați - 44% și deloc 
informați - 37%. De aici înțelegem că lipsa de informare era o problemă majoră 
pentru peste 70% din români. Cu toate acestea, 52% dintre români considerau că 
pierderea biodiversității este o problemă foarte serioasă în Europa, iar 60% credeau 
că pierderea biodiversității este o problemă foarte gravă și în România.

Un studiu realizat în cadrul proiectului Info Natura 200028 la finalul anului 
2011, pe un eșantion de 3819 de persoane exclusiv din localitățile situate în situri 
Natura 2000, indică un grad de interes de aprox. 80% privind problemele de mediu 
și un nivel de autoapreciere a gradului de informare cu privire la mediu de 63%.

La sfârșitul anului 2013, a fost elaborată „Strategia națională de conștientizare 
a publicului cu privire la rețeaua europeană Natura 2000 în România”29, având ca 
obiectiv principal asigurarea unei mai bune conformități cu politicile europene din 
domeniu și de a crește calitatea activităților de mediu în siturile Natura 2000 de 
la nivel național, printr-o distribuire mai largă a informației relevante și implica-
rea tuturor factorilor interesați. Principalele concluzii care se desprind din analiza 
care a stat la baza acestui document strategic  sunt pozitive: majoritatea actorilor 
importanți sunt foarte familiarizați cu conceptul de biodiversitate și cunosc rețeaua 
Natura 2000; mai mult de jumătate dintre ei pot numi patru efecte ale rețelei Natura 
2000 asupra comunității (ex. dezvoltarea ecoturismului, promovarea produselor 
tradiționale, oportunități de finanțare pentru dezvoltare locală), dar și restricții 
privind utilizarea anumitor resurse naturale și/sau dezvoltarea anumitor investiții. 
Un aspect de relevanță pentru Strategia de comunicare este că aproape toți factorii 
interesați intervievați consideră foarte importantă informarea autorităților loca-
le și populației rezidente în localitățile de pe teritoriul siturilor Natura 2000. De 
asemenea, aceștia cred că sunt necesare și oportune colaborările instituționale și 
schimburile de experiență.

Tot în 2013, un nou Barometru european cu privire la atitudinile față de bio-
diversitate30 a indicat că pierderea biodiversității este caracterizată de 53% dintre 
români ca o problemă deosebit de serioasă – la nivel european, numai 35% sunt de 
această părere. Un procent încă și mai mare de români – 77% - consideră că biodi-
versitatea este indispensabilă pentru producția de bunuri și că bunăstarea noastră 
depinde de natură. Principalele amenințări la adresa naturii sunt considerate a fi 
agricultura intensivă/industrială, despăduririle și pescuitul excesiv. 

Creșterea gradului de informare și interes al oamenilor, inclusiv din 
comunitățile locale, a fost constatată și printr-un studiu Gallup31 pentru WWF-
România din anul 2015. Cercetarea a fost realizată în situl Natura 2000 Podișul 
Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt pe un eșantion de reprezentativ de 1.100 de persoa-
ne. Deși proporția celor care au auzit de ariile protejate Natura 2000 este încă relativ 
mică (aprox. un sfert din populația locală), Gallup a raportat o creștere de 10% față 
de anul de referință 2011 a numărului celor care consideră că sunt informați în legă-
tură cu aspecte ce privesc mediul (34% din populație). Mai mult decât atât, 80% din-
tre intervievați consideră că protejarea mediului este importantă și 65% recunosc 
că natura are o influență semnificativă asupra calității vieții lor (pe același plan sau 
chiar mai mare decât factorii economici, sociali sau politici). Relația de dependență 
percepută dintre situația mediului și calitatea vieții explică și dorința majorității 
localnicilor (76%) de a primi în continuare informații legate de problemele de mediu. 
Studiul a mai arătat că există o lacună majoră de informare privind dreptu-
rile/beneficiile și obligațiile pe care le au rezidenții din faptul că terenu-
rile lor se află pe teritoriul sitului Natura 2000.

Tot în acest studiu s-a observat că cele mai acute surse de îngrijorare pentru 
populația locală, din punct de vedere al mediului, sunt, în ordine descrescătoare, 
calamitățile naturale, schimbările climatice, poluarea apei, impactul chimicalelor 

dintre români consideră pierderea biodi-
versităţii ca o problemă foarte serioasă

Agricultura industrială, despăduririle și pes-
cuitul excesiv sunt considerate a fi cele mai 
grave ameninţări la adresa biodiversităţii

53% 

AMENINŢĂRI LA ADRESA 
bIODIVERSITĂŢII
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din produsele de uz curent asupra sănătății lor, accidentele/dezastrele cauzate de 
oameni și poluarea atmosferică. 

Câteva dintre instrumentele și acțiunile de comunicare utilizate în România pentru 
conștientizarea publicurilor cu privire la Natura 2000 sunt: diverse website-uri, filme 
documentare despre rețeaua Natura 2000 în România32 care prezintă siturile din 
fiecare regiune biogeografică, publicații, evenimente (conferințe, ateliere de lucru, etc.)

Concluzii privind transparenţa și participarea publică în managementul 
siturilor Natura 2000: 

Îmbunătățirea cunoștințelor publicului larg și a factorilor de interes cu privire 
la siturile Natura 2000 este necesară, dar nu și suficientă. Este foarte importantă 
asigurarea transparenței decizionale cu privire la proiectele de investiții în siturile 
Natura 2000 cât și cu privire la managementul siturilor Natura 2000 în general. La 
acest capitol, este necesară o schimbare de abordare la nivel instituțional  și de ad-
ministrare, care să promoveze transparență și corectitudine în luarea deciziilor pre-
cum și o participare corespunzătoare a tuturor factorilor interesați (care să meargă 
mai departe de minimul de informare prevăzut de lege).
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CAP. 6 ASPECTE SOCIO-
ECONOMICE PRIVIND 

NATURA 2000
Conform Directivei Habitate, procesul de implementare a rețelei Natura 2000 

trebuie să țină seamă de condițiile economice, sociale și culturale locale și regionale. 
Desemnarea siturilor Natura 2000 creează obligații pentru populația locală/proprie-
tarii de terenuri, dar oferă în schimb și o serie de beneficii33, precum oportunitatea de 
a crea branduri speciale pentru produse și servicii locale, sprijin oferit de ONGurile de 
conservare pentru accesarea fondurilor UE, crearea de locuri de muncă și venituri din 
ecoturism,  utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

Beneficiile Natura 2000 la nivel național nu au fost totuși evaluate până în prezent. 
La nivel european, siturile Natura 2000 generează beneficii socio-economice în valoare 
de 200-300 miliarde Euro/an și susțin între 4.5-8 milioane de locuri de muncă34, prin 
serviciile de turism și recreere ce se oferă în aceste arii protejate. 

Proximitatea zonelor naturale are efecte benefice și asupra sănătății publice: s-a 
demonstrat că existența zonelor naturale la 1-3 km de locul de rezidență reduce riscul 
obezității, depresiei și anxietății și crește durata vieții35. Ieșirile în natură reduc stre-
sul și susțin dezvoltarea cognitivă în rândul copiilor. Astfel, cele peste 27.000 de situri 
Natura 2000 din Europa, din care 583 în România, pot fi considerate ca „centre” de 
întreținere a sănătății fizice și mentale, dar și zone de interacțiune socială, care pot des-
chide noi perspective de colaborare și dezvoltare economică.

Concluzii privind aspectele socio-economice privind Natura 2000: 
Una din principalele probleme socio-economice cu care se confruntă rețeaua 

Natura 2000 din România este faptul că o mare parte a populației nu înțelege că 
activitățile de conservare a biodiversității aduc mai multe avantaje decât dezavanta-
je. Cei care trăiesc în comunități aflate pe teritoriul unei arii protejate pot fi nevoiți să 
își schimbe unele din obiceiurile anterioare sau să-și reconsidere/refacă planurile de 
dezvoltare, lucru perceput mai degrabă ca o povară decât ca o oportunitate. Există, 
cu toate acestea, mai multe exemple de bune practici în arii protejate, cu soluții reci-
proc avantajoase care oferă atât beneficii socio-economice, cât și posibilitatea înde-
plinirii obiectivelor de conservare.

200-300 mld. Euro/an
beneficiile socio-economice generate de reţea-
ua Natura 2000 la nivel european

4.5-8 mil.
locuri de muncă susţinute de reţeaua Natura 
2000 la nivel european



Stadiul implementării directivelor Natura 2000 în România -  pag. 25

REFERINŢE
1. EU NATURE LAWS FACTSHEET. Why the Birds and Habitats Directives are vital, Birdlife, EEB, Friends of the Earth Europe, WWF, 
2015, http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/natura2000_factsheet_final.pdf

2. Wolf. Facts and figures, WWF, http://www.wwf.eu/natureup/beauties_nature/wolf/facts/

3. Commission research shows Nature Directives don’t need “better regulation”, J. Crisp/Euractiv, iunie 2016, 
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/commission-research-shows-nature-directives-dont-need-better-regulation/

4. Fitness Check - responses to the evidence gathering questionnaire, Comisia Europeană, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/index_en.htm

5. Dă natura mai tare!, WWF, www.wwf.ro/danaturamaitare 

6. Proiecte MHC incluse în procedura de infringement: proiectele amplasate pe râurile Capra, Buda, Otic, Vistișoara și Dejani-Lupșa în 
ROSCI0122 Munții Făgăraș, râul Taia în ROSCI0087 Grădiștea Muncelului – Ciclovina.

7. Comisia Europeană demarează procedura de infringement împotriva României din cauza unor proiecte de microhidrocentrale din 
Munții Făgăraș, WWF, iunie 2015, http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?247995/Comisia-European-demareaz-procedura-
de-infringement-mpotriva-Romniei-din-cauza-unor-proiecte-de-microhidrocentrale-din-Munii-Fgra

8. Starea ecologică se referă la structura și funcționarea ecosistemelor acvatice, fiind definite în conformitate cu prevederile Anexei V a 
Directivei Cadru Apă de la nivel european, prin elementele de calitate biologice, hidromorfologice și fizico-chimice generale cu funcție de suport 
pentru cele biologice, precum și prin poluanții specifici (sintetici și nesintetici). Pentru fiecare dintre elementele de calitate pentru care s-au 
elaborat limite, se stabilește starea ecologică și respectiv scorul aferent: stare foarte bună, stare bună, stare moderată, stare slabă, stare proastă.

9. Scrisoare de punere în întârziere. Caz nr. 2008/2084, Comisia Comunităților Europene, Secretariatul General, noiembrie 2009, 
http://ec.europa.eu/environment/archives/law/pdf/2008/RO%202008-2084-LFN%20additional.pdf

10. Environment: Commission warns Hungary, Portugal and Romania over nature protection shortcomings, Comisia Europeană, mai 2010, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-526_en.htm?locale=en

11. Environment: Commission urges Romania to comply with European nature protection legislation, Comisia Europeană, ianuarie 2011,  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-92_en.htm?locale=en

12. Environment: Commission asks Romania to comply with bird protection rules, Comisia Europeană, septembrie 2010,  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1231_en.htm?locale=en
Aviz motivat. Incălcarea nr. 2008/2273, Comisia Europeană, Secretariatul General, octombrie 2010, 
http://ec.europa.eu/environment/archives/law/pdf/2008/RO%202008-2273-RO.pdf

 13. De exemplu, proiectul de pe râul Topolog din 2014

14. De exemplu, cazurile de pe râurile Bistra Mărului, Șucu și Olteana din Munții Ţarcu (sit Natura 2000), în 2015

15. DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor natural și a speciilor de faună și floră sălbatică, 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iulie 1992,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN

16. Eco-condiționalitatea (cross-compliance) este unul din elementele importante ale Politicii Agricole Comune europene, fiind mecanismul 
de legătură între acordarea sprijinului și respectarea de către fermieri a unor norme obligatorii în domeniul mediului, al sănătății și al bunăs-
tării animalelor, pe întregul teren al fermei pentru care se solicită plata.

17. Conform studiului State of nature in the EU, EEA, 2015, www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/

18.  91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

19. Natura 2000 Barometer, Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm



pag. 26  - Stadiul implementării Directivelor Natura 2000 în România  

20. Baza de date privind ariile naturale protejate si aprobarea planurilor de management ale acestora, http://mmediu.ro/articol/
baza-de-date-privind-ariile-naturale-protejate-si-aprobarea-planurilor-de-management-ale-acestora/1664  
COMUNICAT DE PRESĂ. Natura sub protecție: Ministerul Mediului a aprobat 210 planuri de management pentru arii protejate, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 2 august 2016, http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-08-02_COMUNICAT_
Aprobare_Planuri_de_Management.pdf

21. RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN.Starea naturii în Uniunea Europeană, Comisia 
Europeană, mai 2015, http://www.anpm.ro/documents/12220/2025208/Raport+Evaluare+CE+privind+Art17+DH+si+Art12+DP.
pdf/7fce6bf2-6ae2-4ba5-9765-a4ff5e633b7f

22.  Listă cu exemple de proiecte LIFE care au contribuit la managementul Natura 2000:
• LIFEPH8310SN2000CNB - LIFE Conservarea habitatului 8310 din situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița LIFE13NAT/RO/001488 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5001
• LIFE Connect Carpathians – Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele regionale de situri Natura 2000 
în România LIFE12 NAT/UK/001068
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4759
• EME Natura2000 - Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă LIFE11 INF/RO/000819
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4341
• LIFE RE-Bison – Acțiuni urgente pentru refacerea populației de bizon european în România LIFE14 NAT/NL/000987
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5338
• ROLLER LIFE+ - Conservarea dumbrăvencii (Coracias garrulus) în Bazinul Carpatic LIFE13 NAT/HU/000081
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5099
• LIFE FOR BEAR – Conservarea populației de urs bun (Ursus arctos) în România LIFE13 NAT/RO/00115
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5110

23. Document elaborat de România și comunicat Comisiei Europene odată cu semnarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-
2020 conțințnd prioritățile de finanțare aferente rețelei Natura 2000.

24. Din POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare) – suma de 321 mil. Euro în total/7 ani, în timp ce din PNDR (Programul 
Național de Dezvoltare Rurală)  - suma de 1,1 mld. Euro în total/7 ani.

25. Acordul de Parteneriat este documentul strategic reînnoit la fiecare 6 pentru definirea priorităților de investiții din fondurile europene, 
la nivel național.

 26. PROCESUL DE ELABORARE A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU ARII PROTEJATE DIN ROMÂNIA, M. R. Appleton, 
Fauna and Flora International,  http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/01.Proces_Elaborare_PMPA.pdf

27. Consultarea Publică Eficientă la nivelul Administrației Centrale și Locale – pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, mai 2016, http://dialogcivic.gov.
ro/wp-content/uploads/2016/06/ghid-revizuit-20160530-final.pdf

28. Strategia națională de conștientizare a publicului cu privire la rețeaua europeană Natura 2000 în România, CNDD, DC 
Communication,  noiembrie 2013, http://infonatura2000.cndd.ro/documents/Strategie-constientizare-n2000-nov-2013.pdf

29. Evaluarea activităților de comunicare și informare, Cercetare realizată în cadrul proiectului „Reactualizarea Strategiei naționale de 
conștientizare a publicului cu privire la rețeaua europeană Natura 2000 din România”, DC Communication,  http://infonatura2000.cndd.
ro/documents/Anexa-1-Evaluare-activitati-comunicare-informare-InfoNatura2000-august-2013.pdf

 30. Flash Eurobarometer. Attitudes towards biodiversity, Comisia Europeană, noiembrie 2013, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_379_en.pdf

31. Raport de cercetare. Evaluarea nivelului de informare și înțelegere al populației privind Rețeaua Ecologică Natura 2000, Gallup 
România, 2015

32. Info Natura2000 pe Youtube: https://www.youtube.com/user/infonatura2000

33. Studii de caz, prezentări, beneficii și posibile obligații,  Federația Coaliția Natura 2000, 
http://natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Publication.Studii.caz.Ro.pdf

34. Fișă informativă. Beneficiile economice ale rețelei Natura 2000, Comisia Europeană, 2013,  
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/economic/ro.pdf

35. The Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection, IEEP, 2016



Stadiul implementării directivelor Natura 2000 în România -  pag. 27



23% din speciile de animale și 
plante și 16% din habitatele lor 
sunt în stare bună de conservare

97% din cetățenii europeni 
consideră că este obligația 
noastră morală să oprim 
distrugerea naturii

18% din suprafața terestră a ue 
și 4% din mediul marin al ue sunt 

sub protecția legilor europene de 
conservarea naturii

rețeaua natura 2000 oferă 
beneficii cu o valoare de 200-300 

miliarde €/an

23%

97%

18%

€ 300

De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru
a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

www.wwf.ro


