
                  ORDIN   Nr. 2387 din 29 septembrie 2011 

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 846 din 29 noiembrie 2011 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182.719 din 29 septembrie 2011, 

    ţinând cont de avizele Academiei Române nr. 3.901 şi nr. 3.902 din 28 septembrie 2011, 

    în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 

    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 98 şi 98 bis din 7 februarie 2008, se modifică după cum urmează: 

    1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă. 

    2. La articolul 2, alineatele (3) - (5) vor avea următorul cuprins: 

    "(3) Hărţile siturilor de importanţă comunitară, precum şi cele ale limitelor regiunilor 

biogeografice se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet 

http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi 

cadastrului apelor din România, hărţile Direcţiei Topografice Militare, ediţia 2000, scara 

1:25.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007. 

    (4) Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, delimitate la 

precizia scării 1:10.000 - 1:25.000, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în 

sistemul naţional de protecţie Stereografic 1970, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul 

propriei pagini web. 

    (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului delimitează siturile de importanţă 

comunitară conform specificaţiilor tehnice stabilite de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii 

spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire), la o precizie aferentă scării de 1:5.000." 

    3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se abrogă. 

    4. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

    "(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund 

Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană, 

precum şi concluziilor seminariilor biogeografice." 

    5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

    "ART. 6 



    (1) Formularele standard Natura 2000, completate pentru siturile de importanţă comunitară 

prevăzute în anexa nr. 1, se publică pe site-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. 

    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează baza de date aferentă 

siturilor de importanţă comunitară Direcţiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene, 

conform procedurilor de raportare specifice stabilite de către Comisia Europeană." 

    6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

    "ART. 7 

    Anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 se modifică prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene şi ca urmare a 

negocierilor în cadrul seminarelor biogeografice dintre autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului şi Comisia Europeană." 

    7. Anexa nr. 3 se abrogă. 

    8. Anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4*), care fac parte integrantă din 

prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexele nr. 1 - 4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se 

poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul 

Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. II 

    (1) Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin 

prezentul ordin, se pun la dispoziţie în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului 

ordin. 

    (2) Delimitarea siturilor de importanţă comunitară prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin 

prezentul ordin, se realizează în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului 

ordin. 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                       Ministrul mediului şi pădurilor, 

                               Laszlo Borbely 

 

    Bucureşti, 29 septembrie 2011. 

    Nr. 2.387. 

 

                              --------------- 


