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Protecţia naturii 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32011D0484 

Decizia 2011/484/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 11 iulie 2011 

privind formularul-tip pentru siturile 

NATURA 2000 [notificată cu 

numărul C(2011) 4892] JO L 198, 

30.07.2011, p. 39-70 

MMSC - Proiect OM 

privind  

conţinutului 

Formularului 

Standard 

Natura 2000 şi 

a manualului 

de completare 

al acestuia 

Iunie 2015 

 

2.  32013D0022 

Decizia 2013/22/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de adoptare a celei de a şasea 

liste actualizate a siturilor de 

importanţă comunitară pentru 

regiunea biogeografică 

alpină [notificată cu numărul 

C(2012) 8120] JO L 24, 26.01.2013, 

p.1-57 

MMSC OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

- - - 

3.  32013D0023 

Decizia 2013/23/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de adoptare a celei de a şasea 

liste actualizate a siturilor de 

importanţă comunitară pentru 

regiunea biogeografică 

continentală [notificată cu numărul 

C(2012) 8135] JO L 24, 26.01.2013, 

p.58-343 

 

MMSC OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

- - - 
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4.  32013D0024 

Decizia 2013/24/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de adoptare a celei de a patra 

liste actualizate a siturilor de 

importanţă comunitară pentru 

regiunea biogeografică 

panonică [notificată cu numărul 

C(2012) 8137] JO L 24, 26.01.2013, 

p.344-369 

 

MMSC OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

- - - 

5.  32013D0028 

Decizia 2013/28/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de adoptare a primei liste 

actualizate a siturilor de importanță 

comunitară pentru regiunea 

biogeografică stepică [notificată cu 

numărul C(2012) 8232] JO L 24, 

26.01.2013, p.643-646 

MMSC OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

- - - 

6.  32013D0030 

Decizia 2013/30/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de adoptare a unei prime liste 

actualizate a siturilor de importanţă 

comunitară pentru regiunea 

biogeografică a Mării 

Negre [notificată cu numărul 

C(2012) 8234] JO L 24, 26.01.2013, 

p.740-743 

MMSC OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

- - - 

 


