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Prezentul document prezinta o selecție a propunerilor sugerate de Coaliția Natura 2000,
pentru îmbunătățirea OUG 57/2007, în urma ședințelor grupului de lucru inter-instituțional,
organizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului (Ministerul Mediului) în
perioada iunie - decembrie 2021.
Aceste propuneri vin în sprijinul implementării Viziunii Coaliției pentru sistemul de
management al rețelei de arii protejate din România și contribuie la atingerea următoarelor
obiective:
- crearea unui cadru legal: Ne dorim să realizăm primii pași pentru un cadrul legal unitar
pentru ariile protejate din România, printr-un act clar și cuprinzător care să elimine din
fragmentarea actuală
- eliminarea suprareglementării: Ne dorim să creăm un sistem de articole care să vină în
sprijinul actorilor de bună credință și care să nu înfrâneze acțiunile benefice pentru mediu
- standarde internaționale: Propunem utilizarea sistemului de clasificare IUCN/UICN (Uniunea
Internaţională pentru Conservarea Naturii), atât pentru a simplifica înțelegerea și aplicarea
normelor cât și pentru a contribui la o coerență regională și internațională în privința
conservării
- management delegat și paricipativ: Susținem reintroducerea administrării delegate, prin
care orice persoană juridică poate administra arii protejate în conformitate cu criteriile de
eligibilitate și cu rezultatele unui proces continuu de evaluare
- crearea premiselor legale pentru finanțare: Administratorii ariilor protejate, indiferent că
sunt persoane juridice publice sau private, asigură un serviciu de interes public, care până în
prezent a fost ignorat din punct de vedere al finanțării de la bugetul de stat. Ne dorim crearea
bazelor legale pentru a permite o finanțare de bază pentru administrarea ariilor protejate
- clarificarea zonării și a activităților permise sau restricționate în arii protejate: Coaliția
propune o soluție, negociată și conturată în urma ședințelor grupului de lucru, care să includă
nevoile tuturor factorilor interesați principali (comunități, autorități de mediu, RNP - Romsilva,
etc.), să reducă din conflictele de mediu (în special cele de la nivelul comunităților) privind
utilizarea durabilă a unor resurse
- clarificarea unor definiții: deși nu sunt incluse în prezentul document (pentru a păstra o
formă simplă), multe definiții și mulți termeni necesită o actualizare, pentru a fi relevanți din
punct de vedere legal, științific și funcțional.
- clarificarea aspectelor care pot conduce la proceduri de infringement la adresa României
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1 - Definiții noi
categorii de management al ariilor protejate - clasificarea ariilor protejate în funcție
de obiectivele majore de management și de abordarea principală a obiectivului de
conservare a biodiversității, reflectând în bună măsură complexitatea managementului
unei arii protejate. Anexa ( ) prezintă categoriile de management și posibilele încadrări
ale tipurilor de arii protejate din România în aceste categorii.
Avantajele utilizării clasificării IUCN/UICN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea
Naturii) - din Ghidul privind aplicarea categoriilor de management al ariilor protejate
(Dudley, 2008):
• Facilitarea unui instrument de planificare a reţelelor de arii protejate şi de practici de
planificare la o scară mai largă, a conservări bioregionale sau ecoregionale;
• Încurajarea guvernelor şi proprietarilor sau administratorilor de arii protejate să dezvolte
sisteme de arii protejate cu o gamă diversă de obiective de management adaptate situaţiei
naţionale şi locale;
• Recunoaşterea diferitelor tipuri de management şi administrare
• Standarde internaţionale care să ajute la colectarea datelor la nivel global şi regional dar şi
informarea cu privire la eforturile de conservare, pentru facilitarea realizării de comparaţii între
ţări şi pentru stabilirea unui cadru pentru evaluările la nivel global şi regional;
• Îmbunătăţirea comunicării şi a înţelegerii între cei implicaţi în conservare;
• Pentru reducerea confuziei care a apărut în urma adoptării mai multor termeni diferiţi pentru
descrierea aceloraşi tipuri de arii protejate în diferite părţi ale lumii.
• Utilizarea categoriilor ca ghid de reglementare a activităţilor la nivel naţional sau
La nivel de reglementare, utilizarea categoriilor IUCN este esențială, atunci când legislația
trebuie să facă referire la un întreg set de arii protejate care aparțin unei anumite categorii.
De exemplu, toate prevederile care reglementeaza ariile mari, ce necesită structuri de
administrare special constitutie, pot fi menționate sub umbrela categoriilor II și V. În acest
moment, prevederile fac referire în mod direct la tipurile de arii protejate (parcuri naționale și
parcuri naturale). În cazul siturilor Natura 2000, nu toate ar avea nevoie de structuri special
constitutie, ci doar acealea ce ar fi clasificate în II si V. În mod asemănător, legislația ar putea
face un set de reguli comune pentru toate tipurile de arii încadrate în categoria Ia, de exemplu.
Categoriile IUCN de management, diferă prin modul în care are loc conservarea, prin contextul
social-ecologic și prin setul de activități principale ce se desfășoară într-o anumită categorie.
Alăturat se regăsesc 2 exemple prin care diferite tipuri de arii pot fi încadrate într-o anumită
categorie de management.
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2 - Administrarea
Art. 18
(1) Administrarea ariilor naturale protejate se face cu scopul conservării valorilor
acestora.
(2) Administrarea ariilor naturale protejate este un serviciu de interes public.
CN2000 susține asocierea administrării ariilor protejate cu conceptul de serviciu de interes
public. Astfel, se consolidează bazele legale ale administrării (directă sau delegată), în care
activitatea administratorului se bazează pe responsabilitate, transparență, continuitate etc., în
conformitate cu codul administrativ. De asemenea, se creează baza legală pentru finanțarea
administrării ariilor protejate.
Serviciul public, conform codului administrativ (din 03.07.2019 - parte integrantă din OUG
57/2019) - activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației
publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul
satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu;
(3) Responsabilitatea administrării și coordonării administrării rețelei de arii naturale
protejate revine statului prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
CN2000 a propus specificarea clară a responsabilității principlale în ceea ce privește
administrarea ariilor protejate.
(4) Administrarea ariilor naturale protejate se face prin:
a) administrare directă de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate și
ARBDD
b) prin delegarea administrării de la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
către persoane juridice sau asocieri de persoane juridice
c) prin comanagement
CN2000 susține cu fermitate reintroducerea administrării delegate, prin care orice persoană
juridică poate administra arii protejate în conformitate cu criteriile de eligibilitate și cu
rezultatele unui proces continuu de evaluare. CN2000 este deschisă dezbaterii asupra
altor modalități de delegare pentru pct. b (ex: delegarea administrării direct de la Ministerul
Mediului).
(5) Administrarea ariilor naturale protejate de interes local se realizează de către
autorităţile administraţiei publice locale prin hotărâri ale acestora, direct, prin delegare
către persoane juridice sau prin parteneriat cu alte persoane juridice.
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Exemplu al unei posibile variante de acordare a administrării delegate, cu variante de
structuri juridice (asocieri sau parteneriate). Acest proces (care se reglementează în acte
subsecvente) necesită în continuare o dezbatere amplă asupra îmbunătățirii funcționalității
lui. Problemele remarcate de CN2000 sunt următoarele:
- stabilirea unor criterii clare, transparente și obiective prin care se realizează delegarea
administrării ariilor protejate
- publicarea spre delegare, periodic și transparent a tuturor ariilor fără administrator delegat
- clarificarea rolului ANANP în administrare (în ce condiții este coordonator și în ce condiții
este administrator)
- cum se poate asigura continuitatea procesului de delegare/administrare
- stabilirea unor condiții, drepturi și obligații egale pentru orice potențial administrator,
indiferent că este de stat sau privat
- stabilirea unei durate a contractului de administrare
- stabilirea unei metodologii de evaluare și îndrumare pt. managementul ariilor protejate

7

Art.19
(1) Delegarea dreptului de administrare se face prin contract de administrare încheiat cu
ANANP în baza metodologiei de atribuire stabilită prin ordin de ministru în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Criteriile de atribuire în administrare și condițiile minime ce trebuie îndeplinite de
administrator se stabilesc în funcție de complexitatea ariei protejate.
(3) Pentru implementarea măsurilor de conservare din planurile de management,
în procesul de administrare, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/
administratorii de arii naturale protejate pot încheia, după caz, contracte cu
proprietarii/administratorii de teren.
Art. 20
(1) Administrarea ariilor naturale protejate din categoriile de management II și V
menționate în Anexa 1B din prezenta ordonanță de urgență, se face obligatoriu de
către administrator prin structurile de administrare special constituite cu personalitate
juridică distinctă, cu personal dedicat administrării ariei naturale protejate.
Acesta este un prim exemplu de utilizare a categoriilor de management în acest proiect.
Avantajul se remarcă prin faptul că nu mai trebuie înșiruite tipurile de arii protejate care se
supun administrării cu structură special constituită. Acest lucru simplifică pe de-o parte actul
normativ, iar pe de altă parte creează un cadru prin care doar anumite arii ce aparțin unui
singur tip să fie obligate la structură special constituită (exemplu: doar siturile Natura 2000 ce
se încadrează în categoria II sau V).
(2) Pentru celelalte arii naturale protejate încadrate în categoriile de management I,III și
IV, menționate în Anexa 1B din prezenta ordonanță de urgență, administrarea se poate
face, după caz, cu sau fără structuri de administrare special constitutite, în funcție
de criteriile de complexitate stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice
centrale pentru protecția mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Criteriile de evaluare a complexității unei arii naturale protejate se stabilesc având în
vedere obiectivele majore de conservare și de management.
(4) Lista ariilor naturale protejate pentru care este necesară constituirea de structuri de
administrare se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru
protecția mediului.
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Art. 21
(1) Administrarea ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare
special constituite se face obligatoriu cu implicarea unui Consiliu Științific.
(2) Consiliile Științifice au rol de autoritate ştiinţifică si strategica pe teritoriul ariei
naturale protejate.
(3) Componenţa Consiliilor Știinţifice, formate din specialisti cu experienta relevantă
legata de ariile naturale protejate, se propune de către administraţia ariilor naturale
protejate şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului.de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor ştiinţifice se stabileşte, prin
ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în mod
unitar pentru toate ariile naturale protejate.
Art. 22
(1) Administratorii ariilor naturale protejate au obligația implicării factorilor interesați.
Modalitatea de implicare a factorilor interesati se face în funcție de categoria de
management a ariei naturale protejate și/sau conform prevederilor din contractul de
administrare.
(2) Pentru ariile naturale protejate încadrate în categoria de management II și V
administratorul asigură implicarea factorilor interesați, prin Consiliul Consultativ al ariei
naturale protejate.
(3) Pentru ariile protejate încadrate în categoriile de management I, III și IV după
caz, necesitatea constituirii unui Consiliu Consultativ se stabilește prin contractul de
administrare.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor consultative se stabilește în
mod unitar prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului.
Art. 23. Administrarea rezervaţiilor biosferei și a siturilor patrimoniului natural universal
UNESCO suprapuse total sau parțial perimetrului parcurilor naţionale sau parcurilor
naturale, se asigură de către structurile de administrare ale parcurilor cu care acestea se
suprapun.
Art.24. (1) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate se face în baza unei
metodologii de evaluare aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice
centrale pentru protecția mediului.
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(2) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate se face de către:
a) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pentru ariile naturale protejate
aflate în administrarea directă a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate și
Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
b) de către Agenția Naţională pentru Arii Naturale Protejate pentru ariile naturale
protejate atribuite prin delegare și comanagement
Art.25. În vederea evaluării și monitărizării managementului rețelei de arii protejate și
a unei evaluări unitare al acestuia, se realizează o platforma informatică dedicată, în
termen de 2 ani.
CN2000 susține o modalitate modernă, informatizată, transparentă și funcțională ca parte
a procesului de evaluare a eficienței și eficacității managementului ariilor protejate. CN2000
consideră necesară o dezbatere extinsă asupra principiilor de evaluare, care trebuie să aibă în
primul rând rol de îndrumare. Sistemul de evaluare (și autoevaluare) trebuie de asemenea să
încurajeze, pe de-o parte, administratorii să contribuie cu date reale în baza de date, iar pe de
altă parte, să creeze un context neutru și obiectiv pentru evaluatori.

3 - Managementul ariilor protejate
Art. 28
(1) Managementul unei arii protejate se face pe baza planului de management
(2) Responsabilitatea elaborării planurilor de management revine administratorilor ariilor
naturale protejate iar planurile de management se aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(...)
(5) Pentru ariile naturale protejate administrate conform art. 18 alin. 4 (lit) b, planurile
de management se avizează de catre Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
înaintea inițierii procedurii de evaluare strategică de mediu
(...)
(7) Planul de management se publică pe site-ul autorității publice centrale pentru
protecția mediului, ștampilat și semnat spre neschimbare cu semnătură digitală.
(8) Studiile de fundamentare și bazele de date care stau la baza elaborării planurilor
de management sunt informații publice, și sunt puse la dispozitia publicului de către
ANANP/ARBDD.
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(9) În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate se va realiza un plan de management
integrat sau planuri de management separate după caz, ţinând cont de respectarea
categoriei celei mai restrictive de management și obiectivele de conservare, conform
ghidului de elaborare a planului de management aprobat prin ordin al autorității
centrale pentru protecția mediului.
(10) Ghidul de elaborare si aprobare a planului de management se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(11) Termenul pentru elaborarea și depunerea planului de management este de
maxim 3 ani de la semnarea contractului de administrare. În cazul în care planurile
de management se elaborează prin proiecte depuse in maxim 3 ani de la semnarea
contractului de administrare, spre finanțare din fonduri publice sau private, termenul
de elaborare se prelungește cu termenul prevăzut prin contractul de finanțare.
(12) Decizia finală a autorității centrale pentru protecția mediului privind aprobarea
sau respingerea planului de management elaborat conform articolului art. 26 alin (2) (4) se emite în cel mult 6 luni de la depunerea propunerii de plan de management.
(13) În cazul ariilor naturale protejate care dețin plan de management aprobat, planul
de management se revizuieste și se înaintează spre aprobare conform alin (2) - (5)
autorității publice centrale pentru protecția mediului în vederea aprobării, cel mai
târziu cu 6 luni înaintea expirării perioadei de aplicabilitate a planului de management
aprobat.
(14) Până la aprobarea planului de management revizuit își păstrează valabilitatea
prevederile planului de management existent.
(15) Planul de management se elaborează pentru o perioadă de 10 ani.
(16) În baza evaluărilor periodice ale planului de management, la inițiativa
administratorului, cu avizul consiliului științific acolo unde există și cu acordul
evaluatorului administratorului, se poate iniția revizuirea planului de management,
ori de câte ori este nevoie pentru actualizarea acestuia, pe bază de documente și
date justificative, înainte de finalizarea perioadei de 10 ani, doar în vederea realizării
obiectivelor de conservare ale ariei protejate.
CN2000 propune stabilirea unor limite clare de timp pentru intreg procesul de elaborare de
plan de management, inclusiv pentru revizuirea aceastuia (situație în care se va depune cel
târziu cu 6 luni înaintea expirării celui vechi). Vechea ordonanță nu avea astfel de prevederi,
neexistând limite sau sancțiuni pentru nerealizarea unui plan de management. De asemenea,
Coaliția dorește ca Ministerul Mediului să abiă la rândul lui termen clar pentru aprobarea
planului de management depus.
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(17) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate
se elaborează în conformitate cu obiectivele de conservare inclusiv cu necesitățile
ecologice ale tipurilor de habitate naturale din Anexa nr. 2 sau ale speciilor din Anexa nr.
3, având în vedere și condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale,
precum şi particularităţile regionale şi locale ale zonei.
(18) Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administratorii
ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi/planuri/
proiecte/strategii pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele
fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care
desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.
(19) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum
şi orice alte planuri/strategii/programe, inclusiv cele de exploatare/utilizare a resurselor
naturale din aria naturală protejată, se elaborează/se revizuiesc, prin armonizarea
obligatorie, de către entitățile emitente, cu prevederile planului de management.

4 - Zonarea ariilor protejate
Art. 29.
(1) Zonarea internă a ariilor naturale protejate se face prin planul de management.
(2) Metodologia de stabilire a criteriilor pentru definirea și delimitarea zonării interne
a ariilor naturale protejate prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului
autorității publice centrale pentru protecția mediului.
(3) Zonarea internă a parcurilor naţionale și naturale se realizează de către
administratorul ariei naturale protejate, cu avizul Consiliului Științific, prin definirea
şi delimitarea, după caz, a zonelor strict protejate, a zonelor de protecţie integrală,
a zonelor de conservare durabilă, a zonelor de management durabil şi a zonelor de
dezvoltare durabilă.
În urma dezbaterilor din cadrul grupului de lucru de la Ministerul Mediului (2021), s-a
considerat ca zonarea trebuie actualizată și clarificată, pentru a reflecta nevoile de
management din ariile protejate mari. Aspectele principale asupra carora s-a convenit sunt
următoarele:
- Zonarea este obligatorie pentru parcurile naționale și naturale prin prezenta lege
- Se pot mentiona în articole separate zonele permise în parcuri naționale și cele din parcuri
naturale
- Zonarea se poate face și în alte tipuri de arii protejate (folosind zonarea din lege sau folosind
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un sistem de zonare specific ariei) pentru a fi utilizată ca instrument de management și de
comunicare.
- Se dorește mărirea suprafețelor de strictă protecție (în conformitate cu criteriile și țintele
CE), acestea nefiind limitate la insule de protecție mici, sau rezervații științifice ca în zonările
actuale. Astfel, noile zone strict protejate vor include vechile zone de protecție strictă cât și
suprafețe noi sau suprafețe care erau clasificate drept ”zone de protecție integrală”. Mai mult,
se introduce propunerea alocării unei suprafețe de minim 75% de strictă protecție în parcurile
naționale. Marirea suprafeței de strictă protecție va implica și clarificarea activităților permise
în astfel de zone.
- Coaliția Natura 2000 propune o zonare ierarhică, în care se pornește de la zona cea mai
strictă la zone mai permisive și unde activitățile permise în zonele mai restrictive sunt automat
cuprinse în zonele mai puțin restrictive. Acest lucru contribuie semnificativ la clarificarea
actului normativ și la interpretarea ușoară a zonării și a regulilor aferente.
(4) Zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes comunitar și a rezervațiilor
naturale se poate face, după caz, prin stabilirea atât a zonelor definite la alin (3), cât și
prin definirea de zone specifice ariei naturale protejate, ținându-se cont de categoria
de management cea mai restrictivă și obiectivele de management.
(5) In parcurile nationale, se va aloca minim 75% din suprafata pentru ZSP
(6) Zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes internațional se realizează
conform ghidurilor specifice adoptate la nivelul convențiilor sau programelor
internaționale și conform metodologiei de la (2)
Art. 30.
(1) a) Modificarea zonării interne prevăzută la art. 29 alin. (1) se poate face în cazuri
justificate conform metodologiei prevăzute la art. 29 alin. (2), prin actualizarea planului
de management.
(b) Propunerea de modificare a zonarii dintr-o categorie de protectie mai restrictiva
intr-una mai putin restrictiva este permisa fara afectarea obiectivelor de conservare
asumate, in cazuri bine justificate, in baza unor studii stiintifice, cu avizul CS si al Coom.
Mon. Nat din cadrul Academiei Romane
În tabelul de mai jos, regăsiți zonarea propusă de Coaliție, în urma discuțiilor de la grupul de
lucru din cadrul Ministerului Mediului. Anumite prevederile necesită în continuare timp de
analiză și dezbatere pentru a nu exista condradicții (ex: între acest proiect și codul silvic) sau
pentru a ajusta în mod clar nivelul de avizare propus (perm - permise, PM - plan management,
Adm. - avizul administratorului, CȘ - Consiliul Științific, Acad. - Academia Română, MM Ministerul Mediului)
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ZSP
1)

2)

ZPI

ZCD

ZMD

ZDD

Activități permise în toate zonele, cu limitarile din PM
activităţi de cercetare științifică

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM

PM

activităţi de educație

PM,
Adm

PM

PM

PM

PM

activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii, cu
excepția rezervațiilor științifice

PM,
Adm

PM

PM

PM

PM

activități de gestionare a speciilor invazive;

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM

PM

a) lucrările de refacere și/sau întreținere a infrastructurii și/sau a construcțiilor existente, fără ca lucrările să afecteze valorile ariei protejate
b) schimbarea destinației infrastructurii/construcțiilor se poate face doar
pentru a servi obiectivele de management ale ariei protejate

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

PM

intervenții pentru întreținerea siturilor arheologice, fara afectarea valorilor
ariei naturale protejate;

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

acţiunile de monitorizare și prevenire a dăunătorilor forestieri, fără posiblitatea extragerii materialului lemnos,

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

intervenții de urgență pentru prevenirea și înlăturarea cauzelor și efectelor
care pot afecta securitatea oamenilor, conform reglementărilor în vigoare;

perm.

perm.

perm.

perm.

perm.

localizarea şi stingerea operativă a incendiilor

perm.

perm.

perm.

perm.

perm.

Prevenire, control și intervenție în caz de calamități sau fenomene naturale extreme

*5 acţiunile de limitare a efectelor unor fenomene naturale extreme / ca-

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

*5 acţiunile de limitare a efectelor unor fenomene naturale extreme / ca-

PM,
Adm,
CȘ

PM,
PM,
Adm,
Adm,
CȘ, MM CȘ

PM,
Adm

activități de prevenire și înlăturare a cauzelor și efectelor care pot afecta
securitatea oamenilor și animalelor domestice

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

lamități, în situații în care se demonstrează prin studii sau monitorizare că
efectele fenomenului natural afectează valorile din restul ariei protejate sau
suprafețe din vecinătatea AP, fără posibilitate de valorificare a resurselor
naturale rezultate în urma intervențiilor.
lamități, în situații în care se demonstrează prin studii sau monitorizare că
efectele fenomenului natural afectează valorile din restul ariei protejate sau
suprafețe din vecinătatea AP, care necesită evacuarea resurselor naturale
rezultate în urma intervențiilor cu posibilitatea de valorificare a acestora.
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PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

ZSP

ZPI

ZCD

ZMD

ZDD

utilizarea durabilă a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat, proprietatea
membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare
a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe
suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administratorul
ariei naturale protejate, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi
speciile de floră şi faună protejate;

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

captarea apei potabile, pentru uzul comunităților din zonele izolate, în urma
unui studiu științific, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună protejate.

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

PM,
Adm

activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capac- PM,
ităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, Adm,
CȘ
precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale,
cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de
către persoanele fizice, pentru uz propriu

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus,
precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale,
cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de
către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în
interiorul parcului sau de comunităţile locale.

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

PM,
Adm

*1 exploatarea limitata a masei lemnoase, utilizând tehnologii de exploatare pri-

PM,
Adm,
CȘ

Utilizare resurse

3)

etenoase cu mediul, prin lucrari de ingrijire, taieri de igiena si de conservare
in limita a 5mc/ha/an, si din exploatări de produse accidentale, masa lemnoasa ce va fi destinata exclusiv asigurarii cu lemn a populatiei locale izolate, in
baza solicitarii autoritatilor locale.

*2 lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor permise in tipul functional T2,

PM,
Adm,
CȘ

lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare,
cu extragerea a maxim 10% din volumul arboretului pe deceniu, pentru promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia
cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde
pe suprafeţe întinse.

*3 lucrarile silvice adaptate la cerințele speciilor și habitatelor de interes de

PM

conservare

*4 lucrările prevăzute de amenajamentele silvice

PM

activităţi de vânătoare, cu excepția parcurilor naționale, cu avizarea cotelor
de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare, de către administratorul ariei naturale
protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei naturale
protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific;
activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor și activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a
terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică
din sistemul de agricultură ecologică;
activități de pescuit sportiv

PM,
Adm

PM,
Adm,
CȘ

PM

PM,
Adm

piscicultură/acvacultură;
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PM,
Adm

PM,
Adm

PM

PM,
Adm

PM,
Adm

ZSP

ZPI

ZCD

ZMD

ZDD

activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, cu excepția
parcurilor naționale, dacă aceasta reprezintă o activitate tradițională și este
prevăzută în planul de management

PM,
Adm

alte activități tradiționale, în conformitate cu prevederile planului de management

PM,
Adm

Management specii și habitate

4)

intervenții pentru menținerea habitatelor și speciilor de interes de conservare, realizate în baza prevederilor planului de management sau a măsurilor de
conservare stabilite conform art. 35 alin. (2) și (3), sau cu avizul administratorului, emis în baza hotărârii consiliului științific/Colegiul Științific al ANANP
în situația când nu există plan de management.

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi
aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

investiții ce servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităţilor
de cercetare ştiinţifică, fără ca acestea să afecteze valorile ariei protejate

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

investiții pentru asigurărarea siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

MM

MM

MM

MM

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm,
CȘ

PM,
Adm

Construcții, amenajări și investiții

5)

investiții pentru servicii comunitare de utilități publice.

activităţi de construcţii/investiţii noi, conforme planurilor de urbanism legal
aprobate și conform planurilor de management cu solicitare de aviz din partea administrator, dacă acest lucru se impune prin planul de management.
Daca planurile de urbanism legal aprobate și/sau planurile de management
nu există, atunci se va solicita avizul administratorului.

PM,
Adm

Articole cu caracter general

6)

amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie care se suprapun cu ariile naturale protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea planurilor de management, cu preluarea obiectivelor și măsurilor de conservare.
Până la revizuirea amenajamentelor silvice nu se vor aplica de către administratorii fondului forestier din acestea decât acele
prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate şi planurilor de management în vigoare.

*5 în cazul suprafetelor de fond forestier, acțiunile de limitare a efectelor unor procese naturale, se vor stabili gradual, functie

de intensitatea fenomenului perturbator, de catre o comisie din care obligatoriu vor face parte reprezentantii administratorului ariei naturale protejate

*1 lucrarile silvice se vor aplica ținând cont de cerințele de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnată
-4 aria naturală protejată, și de restricţiile impuse de planurile de management şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii
naturale protejate

în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale/naturale se pot aplica tratamentul tăierilor rase doar în arboretele de
molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican.
în vederea realizării amenajamentelor silvice, se va ține cont de ghidul privind amenajarea pădurilor din arii naturale elaborat
și aprobat de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și silvicultură, în termen de 12 luni.
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ZSP

ZPI

ZCD

ZMD

ZDD

în rezervaţiile ştiinţifice sunt interzise orice activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare/monitorizare, gestionarea
speciilor invazive, cu acordul Academiei Române şi al administratorului ariei naturale protejate
în rezervaţiile naturale sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea
realizării obiectivelor pentru care au fost constituite, cu posibilitatea valorificării resurselor naturale rezultate în urma intervențiilor.
planurile de dezvoltare pentru zonele incluse în arii naturale protejate se modifică de către autorităţile responsabile prin
preluarea limitelor, obiectivelor și măsurilor de conservare din planurile de management, respectiv ținând cont de legislaţia
specifică ariilor naturale protejate și cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management.
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5 - Finanțarea
Art. 44. - (1) Administratorii ariilor naturale protejate au obligația să evalueze costurile
necesare implementării planurilor de management şi să le comunice autorității publice
centrale pentru protecția mediului.
(2) Resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate de
interes internațional, comunitar şi național se asigură din bugetul autorității publice
centrale pentru protecția mediului și din alte surse publice/private, fiind destinate
pentru implementarea planurilor de management, precum şi pentru funcționarea
administrațiilor din subordine.
(3) Finanțarea activității persoanelor juridice care au dobândit statutul de
administrator se poate face din bugetul de stat/local sau/și din fonduri europene și
private, din donații sau din orice alte surse.
(4) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor
naturale protejate, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii
ariilor naturale protejate instituie un sistem de tarife conform Metodologiei aprobate
prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe şi se constituie ca venituri proprii pentru
managementul ariilor naturale protejate.
(5) Tarifele instituite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii
ariilor naturale protejate și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării se avizează
de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului,
(6) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (4) se fac venit la bugetul Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate, respectiv administrației ariei naturale protejate
și se utilizează doar pentru implementarea măsurilor de conservare ale ariilor naturale
protejate în vederea atingerii obiectivelor de conservare stabilite.
(7) Pentru siturile Natura 2000, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
trebuie să transmită Comisiei Europene costurile estimate pentru aplicarea măsurilor de
conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, în vederea cofinanțării.
(8) Finanțarea evaluării costurilor prevăzute la alin. (7) se face din bugetul autorității
publice centrale pentru protecția mediului.
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