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NOTA COMISIEI PRIVIND  

STABILIREA DE MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SITURILE NATURA 2000 

Scopul acestei note este să ofere orientări pentru a ajuta statele membre să 

stabilească măsuri de conservare pentru siturile Natura 2000. Nota vine în 

completarea notelor Comisiei privind „Desemnarea ariilor speciale de conservare 

(ASC)” și „Stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000” și ar 

trebui citită în coroborare cu aceste documente.  

 

1. Ce prevede Directiva privind habitatele? 

Articolul 1 litera (l) din Directiva privind habitatele prevede că: arie specială de 

conservare (ASC) înseamnă un sit de importanță comunitară desemnat de către un stat 

membru prin acte administrative sau clauze contractuale, în care se aplică măsurile de 

conservare necesare pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de 

conservare a habitatelor naturale și/sau a populațiilor din speciile pentru care a fost 

desemnat respectivul sit. 

Articolul 6 alineatul (1) stabilește un regim general de conservare care trebuie adoptat 

de statele membre pentru toate ariile speciale de conservare (ASC) și care se aplică 

tuturor tipurilor de habitate naturale menționate în anexa I și speciilor menționate în 

anexa II prezente pe teritoriul siturilor respective, cu excepția celor identificate ca 

nesemnificative în formularul-tip Natura 2000. 

Articolul 6 alineatul (1): „Pentru ariile speciale de conservare, statele membre adoptă 

măsurile de conservare necesare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare adecvate, 

speciale sau incluse în alte planuri de dezvoltare, precum și actele administrative sau 

clauzele contractuale adecvate în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de 

habitate naturale din anexa I sau ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul 

respectivelor situri.” 

Deseori, acest lucru va necesita punerea în aplicare a unor măsuri pozitive și proactive 

care vizează să contribuie la realizarea obiectivului general al directivei. În această 

privință, articolul 6 alineatul (1) se distinge de celelalte trei alineate ale articolului 6, care 

se axează, în schimb, pe măsuri preventive pentru evitarea deteriorării și a perturbării 

semnificative [articolul 6 alineatul (2)] și pe garanții procedurale pentru tratarea 

planurilor și proiectelor care pot avea efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000 

[articolul 6 alineatele (3) și (4)]. 

Articolul 6 alineatul (1) vizează în mod specific ASC și nu se aplică ariilor de protecție 

specială (APS)
1
, spre deosebire de articolul 6 alineatele (2), (3) și (4), care se aplică și 

ariilor desemnate în temeiul Directivei privind păsările. Cu toate acestea, articolul 4 

                                                 
1
 Un regim de stabilire a unor măsuri speciale de conservare pentru APS clasificate în temeiul Directivei 

privind păsările este prevăzut la articolul 4 alineatele (1) și (2) din Directiva privind păsările. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_RO.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_RO.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_RO.pdf
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alineatele (1) și (2) din Directiva privind păsările introduce o abordare privind 

gestionarea APS similară cu cea prevăzută la articolul 6 alineatul (1), impunând statelor 

membre să se asigure că speciile menționate în anexa I și speciile de păsări migratoare 

care apar în mod regulat fac obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor 

acestora pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire. Acest 

lucru înseamnă că APS fac obiectul unui regim de protecție similar cu cel al ASC. 

Punerea în aplicare a articolului 6 alineatul (1) nu este opțională: măsurile de 

conservare necesare trebuie adoptate pentru toate ASC. 

Interpretarea juridică a articolului 6 alineatul (1) 

În cauza C-508/04, Curtea de Justiție a afirmat că un stat membru nu poate evita să ia 

toate măsurile de conservare necesare pentru siturile Natura 2000. „[De] la articolul 6 

alineatul (1) din directivă ar decurge că trebuie adoptate «măsuri de conservare 

necesare» în toate cazurile, și nu «după caz». Într-adevăr, în această ultimă dispoziție, 

sintagma «după caz» nu s-ar referi decât la planurile de gestionare și nu ar putea fi 

considerată o restricție generală a obligației de a adopta actele administrative și 

clauzele contractuale necesare.[...]  

[Directiva] impune adoptarea măsurilor de conservare necesare, ceea ce exclude, pentru 

statele membre, orice marjă de apreciere în această privință [...]. În plus, nu se poate 

considera că o serie de simple practici administrative, care pot, prin însăși natura lor, să 

fie modificate de administrație în mod arbitrar și care sunt lipsite de o publicitate 

adecvată, constituie executarea obligațiilor care le revin statelor membre pentru 

transpunerea unei directive”. 

 

2. Ce se înțelege prin măsuri de conservare?  

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1), măsurile de conservare din ASC trebuie să 

corespundă necesităților ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I și ale 

speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri. Necesitățile ecologice 

implică toate imperativele ecologice, inclusiv factorii abiotici și biotici, care sunt 

considerate necesare pentru a asigura conservarea tipurilor de habitat și a speciilor, 

inclusiv a relațiilor lor cu mediul fizic (aer, apă, sol, vegetație etc.).  

Aceste necesități se bazează pe cunoștințe științifice și ar trebui să fie definite de la caz la 

caz, ceea ce înseamnă că necesitățile ecologice pot varia de la o specie la alta pe teritoriul 

aceluiași sit, dar și pentru aceeași specie de la un sit la altul. Cu toate acestea, nu este 

necesar să se stabilească măsuri specifice de conservare pentru speciile sau tipurile de 

habitate a căror prezență în cadrul sitului este considerată nesemnificativă conform 

formularului-tip Natura 2000
2
.  

Măsurile de conservare necesare în cadrul unui sit Natura 2000 trebuie să fie legate de 

obiectivele de conservare a sitului. Obiectivele de conservare de la nivelul sitului 

definesc situația sau starea dorită a speciilor și a tipurilor de habitate prezente în cadrul 

sitului. Acest lucru ar trebui să fie stabilit în funcție de gradul de conservare a fiecărei 

                                                 
2
 Adică toate speciile indicate ca având o dimensiune și o densitate nesemnificative ale populației în raport 

cu populațiile prezente pe teritoriul național, tipurile de habitate indicate ca având o reprezentativitate 

nesemnificativă (categoria D). 
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specii și a fiecărui tip de habitate cu o prezență semnificativă în momentul desemnării ca 

sit de importanță comunitară (SIC), astfel cum este înregistrat în formularul-tip. 

Formularul-tip utilizează trei criterii (reprezentativitate, suprafața relativă și gradul de 

conservare pentru tipurile de habitate, populația, gradul de conservare și de izolare pentru 

specii) pentru a determina evaluarea globală a fiecărei specii și a fiecărui tip de habitat 

prezent în situl respectiv
3
.  

Obiectivele de conservare pentru sit vor consta fie în menținerea (dacă ele sunt deja într-

o stare bună), fie în îmbunătățirea stării speciilor/tipurilor de habitate prezente în cadrul 

sitului respectiv. În acest mod, fiecare sit poate contribui în mod optim la obținerea unei 

stadiu de conservare corespunzător la nivelul (biogeografic național) potrivit, ținând 

seama de aria de extindere naturală a respectivelor specii sau tipuri de habitate.  

Odată ce sunt definite obiectivele de conservare pentru un sit Natura 2000, există o 

anumită flexibilitate în ceea ce privește definirea și stabilirea măsurilor de conservare 

și pot fi avute în vedere eventuale alternative, luând în considerare și alte activități 

socioeconomice în siturile respective. 

Măsurile de conservare sunt mecanismele și măsurile efective care trebuie instituite 

pentru un sit Natura 2000 cu scopul de a realiza obiectivele de conservare a sitului. 

3. Când trebuie adoptate măsurile de conservare necesare? 

Statele membre trebuie să desemneze SIC ca arii speciale de conservare (ASC) și trebuie 

să aplice măsurile de conservare necesare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) în 

termen de șase ani de la adoptarea sitului ca sit de importanță comunitară (SIC) de către 

Comisie [în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva privind habitatele]. 

Desemnarea ASC antrenează punerea în aplicare a articolului 6 alineatul (1) și astfel se 

poate înțelege că intervalul de șase ani dintre adoptarea SIC și desemnarea sitului ca ASC 

este prevăzut să fie utilizat pentru stabilirea măsurilor de conservare necesare, astfel încât 

acestea să fie gata pentru a fi puse în aplicare odată ce siturile sunt desemnate ASC. Prin 

urmare, este recomandabil ca statele membre să înceapă identificarea măsurilor de 

conservare necesare cu mult înainte de acest termen. 

Acest fapt a fost confirmat de cauza Macaronezia (C-90/10), în care s-a constatat că un 

stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile, „prin neadoptarea și neaplicarea, în 

conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva 92/43/CEE, a măsurilor 

adecvate de conservare și a unui regim de protecție prin care să se evite deteriorarea 

habitatelor și perturbările semnificative ale speciilor, garantând protecția juridică a 

ariilor speciale de conservare care cuprind siturile menționate în Decizia 2002/11/CE”, 

care a aprobat lista comunitară a SIC în urmă cu mai mult de șase ani.  

Ulterior, obiectivele de conservare pentru siturile Natura 2000 pot fi revizuite sau 

ajustate, ținând seama de noile cunoștințe relevante dobândite sau de eventualele 

modificări ale stadiului tipurilor de habitate și speciilor în cauză. 

4. Modalități de punere în aplicare a articolului 6 alineatul (1) 

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Directiva privind habitatele, 

măsurile de conservare necesare implică: 

                                                 
3
 A se vedea noile orientări privind raportarea și formularul-tip: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0484&rid=1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0484&rid=1
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- după caz, planuri de gestionare adecvate, speciale sau incluse în alte planuri de 

dezvoltare, precum și  

- actele administrative sau clauzele contractuale adecvate în conformitate cu 

necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale speciilor 

din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri. 

Alegerea este lăsată la latitudinea statelor membre, în conformitate cu principiul 

subsidiarității. Directiva stabilește obiectivele care trebuie atinse și dispozițiile care 

trebuie să fie aplicate, însă în cazul articolului 6 alineatul (1), lasă statelor membre 

libertatea de a decide modul de aplicare a acestor dispoziții în practică. Adesea, pentru 

gestionarea siturilor Natura 2000, este utilizată o combinație a diferitelor opțiuni 

menționate la articolul 6 alineatul (1). 

Planuri de gestionare 

Planurile de gestionare sunt utilizate pe scară largă în țările UE. Deși planurile de 

gestionare pentru siturile Natura 2000 nu sunt o cerință automată în temeiul Directivei 

privind habitatele, aceste planuri par să fie o opțiune preferată de majoritatea statelor 

membre și sunt chiar considerate obligatorii în multe dintre acestea. 

În general, planurile de gestionare la nivel de sit sunt utilizate pentru a formula 

obiectivele de conservare a sitului, precum și măsurile necesare în vederea atingerii 

acestor obiective. Planurile de gestionare sunt utilizate adesea ca un instrument destinat 

să ghideze managerii și alte părți interesate cu privire la conservarea siturilor Natura 

2000, precum și să implice diferiții actori socioeconomici și diferitele autorități în 

punerea în aplicare a măsurilor de conservare necesare care au fost identificate.  

Planurile de gestionare sunt un instrument util pentru a asigura faptul că dispozițiile 

articolului 6 alineatul (1) sunt puse în aplicare în mod clar și transparent, permițând 

tuturor părților interesate să fie informate cu privire la ce anume își propune să realizeze 

rețeaua Natura 2000 și determinând participarea lor activă la această dezbatere. Planurile 

de gestionare pot contribui, de asemenea, la identificarea finanțării măsurilor și la o mai 

bună integrare în alte planuri.  

Planurile de gestionare pot fi documente de sine stătătoare sau pot fi, de asemenea, 

„incluse în alte planuri de dezvoltare”, în conformitate cu principiul integrării mediului 

înconjurător în alte politici ale UE. În cazul unui plan integrat, este important să se 

asigure stabilirea unor obiective și măsuri de conservare clare pentru habitatele și speciile 

relevante prezente în cadrul sitului. 

În prezent, pentru siturile Natura 2000 sunt utilizate diferite tipuri de planuri de 

gestionare în statele membre: 

- planuri de gestionare pentru situri individuale sau pentru un grup de situri; 

- planuri de gestionare sectoriale, care stabilesc obiective de conservare și măsuri 

specifice pentru siturile Natura 2000 care sunt relevante pentru un anumit sector, de 

exemplu, pentru silvicultură, agricultură, apă etc. 

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că planurile de gestionare existente pentru alte 

categorii de arii protejate (de exemplu, parcuri naționale sau naturale etc.) nu sunt 

întotdeauna suficiente pentru a aborda gestionarea siturilor Natura 2000 și ar trebui, prin 

urmare, să fie adaptate pentru a reflecta obiectivele de conservare specifice care trebuie 
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urmărite în aceste situri în funcție de speciile și tipurile de habitate de interes comunitar 

prezente. În plus, este posibil ca limitele altor tipuri de arii protejate și cele ale sitului 

Natura 2000 să nu coincidă. 

 

Măsurile de reglementare, administrative și contractuale  

Printre măsurile de reglementare, administrative sau contractuale, o varietate de 

măsuri pot fi considerate adecvate pentru a realiza obiectivele de conservare stabilite 

pentru fiecare sit. Adesea, acest lucru presupune gestionarea activă, dar, în anumite 

cazuri, poate presupune și măsuri preventive mai pasive (de exemplu, gestionarea pe 

baza neintervenției). Pe de altă parte, aceste măsuri nu sunt neapărat măsuri noi, deoarece 

și măsurile existente pot contribui la realizarea obiectivelor de conservare a sitului. 

- Măsurile de reglementare urmăresc, de obicei, un model prevăzut în dreptul 

procedural și pot stabili cerințe specifice cu privire la activitățile care pot fi permise, 

restricționate sau interzise în cadrul sitului. 

- Măsurile administrative pot stabili dispoziții relevante cu privire la punerea în 

aplicare a măsurilor de conservare sau la autorizarea altor activități în cadrul sitului. 

- Măsurile contractuale implică încheierea unor contracte sau acorduri, de obicei între 

autoritățile de gestionare și proprietarii de terenuri sau utilizatorii din cadrul sitului. 

Printre măsurile care presupun acțiuni pozitive, măsurile de agromediu sau 

silvoecologice reprezintă un bun exemplu pentru a ilustra modul în care pot fi luate în 

considerare cerințele socioeconomice atunci când se încheie acorduri în beneficiul 

siturilor Natura 2000. 

Acordurile de agromediu cu fermierii prevăzute în Regulamentul privind dezvoltarea 

rurală pot fi utilizate drept clauză contractuală care vizează menținerea sau îmbunătățirea 

stadiului de conservare a anumitor tipuri de habitate (cum ar fi pajiștile și pășunile) și 

specii dintr-o serie de situri. Măsurile silvoecologice pot fi, de asemenea, utilizate pentru 

a încheia contracte și acorduri cu proprietarii de păduri cu privire la o gestionare a 

pădurilor care să favorizeze conservarea habitatelor și a speciilor. 

Având în vedere gama largă de posibilități disponibile pentru adoptarea măsurilor de 

conservare necesare, ar putea fi necesar să se utilizeze și alte tipuri de contracte și 

acorduri, precum și alte tipuri de măsuri specifice, inclusiv măsuri de conservare 

voluntare. 

5. Principalele elemente care trebuie avute în vedere la adoptarea măsurilor de 

conservare necesare 

În multe țări sunt disponibile orientări referitoare la formularea măsurilor de conservare, 

precum și la desfășurarea procesului de planificare a gestionării în cadrul siturilor 

Natura 2000. Câteva dintre principalele elemente care trebuie avute în vedere sunt 

prezentate mai jos. 

O bază de informații solidă 

Pentru a defini și a adopta măsuri de conservare adecvate și realizabile, este necesar să se 

dispună de o bază de informații solidă referitoare la condițiile existente în cadrul sitului, 
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la stadiul speciilor și al habitatelor și la principalele presiuni și amenințări care le pot 

afecta, la destinațiile existente ale terenurilor și la interesele părților implicate etc.  

Ar trebui identificate principalele destinații ale terenurilor și principalele activități care 

pot influența stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor relevante, precum și toate 

părțile interesate relevante care trebuie să fie implicate sau consultate în procesul de 

planificare a gestionării. Această analiză permite luarea în considerare a conflictelor 

potențiale și a modalităților și mijloacelor posibile de soluționare a acestora. 

Este util să se identifice și să se indice pe hartă amplasarea exactă a principalelor 

elemente naturale (tipuri de habitate și specii) și a activităților socioeconomice existente 

și planificate în cadrul sitului. Aceste hărți sunt utile pentru a discuta cu părțile interesate 

nevoile de gestionare a sitului. 

În cadrul pregătirii măsurilor de conservare, obiectivul global ar trebui să fie realizarea 

gestionării integrate a siturilor, ceea ce presupune luarea în considerare a tuturor 

intereselor relevante ale părților interesate și încercarea de a le integra, în măsura în care 

este posibil, în realizarea obiectivelor de conservare.  

Participare, consultare și comunicare 

Participarea publicului la planificarea și pregătirea gestionării conservării unui sit 

Natura 2000 care permite luarea în considerare a punctelor de vedere ale persoanelor care 

trăiesc și muncesc pe teritoriul sitului respectiv sau care îl utilizează poate oferi o ocazie 

excelentă de a crea o atmosferă socială mai favorabilă conservării mediului. 

Șansele de succes vor fi sporite considerabil dacă diferitele părți interesate sunt implicate 

și angajate în gestionarea sitului. Participarea se poate desfășura pe tot parcursul 

procesului de planificare a gestionării, instrumentul de gestionare fiind pus la 

dispoziția publicului pentru consultare înainte de aprobarea și publicarea sa finală. 

Consultarea și implicarea timpurie a părților interesate încă din primele etape 

necesită, de obicei, o abordare multidisciplinară și profesională. 

Comunicarea corespunzătoare cu toate părțile interesate relevante le va face să 

conștientizeze importanța participării la acest proces și rolul pe care îl pot avea. Este 

important ca obiectivele de conservare a sitului să fie comunicate tuturor părților 

interesate relevante într-o etapă timpurie a procesului, informându-le cu privire la 

importanța sitului pentru conservarea anumitor habitate și specii, într-un mod clar care să 

poată fi înțeles cu ușurință de către persoanele care locuiesc în arie sau care o utilizează, 

pentru a le ajuta să înțeleagă importanța luării unor măsuri destinate să asigure 

gestionarea corespunzătoare a sitului și pentru a le implica în acest proces.  

Bunele practici actuale din multe state membre ale UE implică asigurarea contribuției 

active a tuturor părților interesate relevante, de exemplu, prin înființarea unor grupuri 

sau comitete de coordonare pentru a dezvolta gestionarea conservării. Aceste comitete 

de coordonare implică, de obicei, autoritățile locale competente și reprezentanți ai 

proprietarilor de terenuri, ai utilizatorilor și ai operatorilor principali din cadrul sitului 

Natura 2000.  

Organizarea unei consultări publice eficace necesită o organizare eficientă a procesului 

și colaborarea între diferitele niveluri politice, precum și resurse umane și financiare 

suficiente și utilizarea unor instrumente și mijloace de comunicare eficace. Pentru a 

contribui la asigurarea faptului că diferiții actori, în special cei care nu sunt implicați 
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direct în gestionarea mediului, înțeleg bine obligațiile juridice în materie de mediu, 

obiectivele și măsurile de conservare propuse pentru fiecare sit, precum și oportunitățile 

pe care le-ar putea genera gestionarea adecvată a sitului, poate fi necesar să se prevadă și 

posibilități de formare și de informare bine orientate și, dacă este oportun în unele 

cazuri, metode eficace de soluționare a conflictelor. Acest lucru va facilita încheierea 

unor acorduri privind aspectele legate de gestionare.  

Un factor cu o mare valoare adăugată s-a dovedit a fi facilitarea procesului de elaborare a 

măsurilor de conservare, a participării părților interesate și, în unele cazuri, a soluționării 

conflictelor de către un „apărător al sitului”, care poate fi numit și/sau susținut 

financiar de către administrația responsabilă, dar care poate fi și un reprezentant al 

principalului proprietar al terenului, al autorităților locale, al unui ONG local sau al altor 

părți interesate. Această funcție poate fi combinată și cu rolul ce constă în supravegherea 

sau facilitarea punerii în aplicare a măsurilor.  

Definirea măsurilor de conservare necesare 

Măsurile de conservare ar trebui stabilite suficient de amănunțit pentru a facilita 

punerea lor în aplicare (cine ce face, când și cum) și pentru a evita eventualele conflicte 

care pot rezulta din lipsa unor informații clare. Măsurile de conservare pentru sit trebuie 

să fie, de asemenea, realiste, cuantificate și realizabile. Limbajul utilizat în descrierea 

măsurilor de conservare ar trebui să fie clar, astfel încât măsurile să fie pe înțelesul 

tuturor.  

Definirea măsurilor de conservare necesită un nivel corespunzător de competență 

tehnică pentru a permite luarea în considerare a unei game de măsuri posibile pentru 

realizarea obiectivelor sitului, identificându-le pe cele esențiale și pe cele pentru care 

există diverse opțiuni alternative de punere în aplicare, astfel încât măsurile să poată 

fi adaptate în funcție de interesele locale în limitele globale ale planului. Ar trebui să se 

furnizeze amplasarea exactă și o descriere a mijloacelor și a instrumentelor necesare 

pentru punerea lor în aplicare. Acest lucru se realizează cel mai bine printr-un plan de 

lucru care să indice momentul punerii în aplicare și să atribuie roluri și responsabilități 

persoanelor implicate în punerea lor în aplicare. Un astfel de plan de lucru ar trebui să fie 

suficient de flexibil pentru a permite revizuirea și adaptarea sa în funcție de necesități, de 

exemplu, pe baza rezultatelor măsurilor puse deja în aplicare. Este important, de 

asemenea, să se stabilească un calendar pentru revizuirea măsurilor de conservare 

adoptate, în ceea ce privește validitatea lor pentru realizarea obiectivelor de conservare și 

progresele înregistrate în această direcție, pentru a verifica adecvarea, caracterul 

măsurabil și punerea în aplicare. 

Resurse pentru punerea în aplicare. Estimarea costurilor și a beneficiilor și identificarea 

eventualelor instrumente financiare 

Dacă este posibil, în orice instrument de gestionare pentru siturile Natura 2000 ar trebui 

să fie analizate resursele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare, 

inclusiv informațiile privind costurile estimate aferente punerii în aplicare și 

monitorizării tuturor activităților planificate, administrarea, plățile compensatorii etc. 

Resursele umane sunt la fel de importante ca și resursele financiare. Gestionarea 

corespunzătoare a siturilor Natura 2000 necesită persoane cu competențe adecvate din 

rândul celor implicate în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor. Aceste informații 

sunt importante și pentru alocarea de fonduri din diferite surse și scheme de sprijin 

posibile. 
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Pe lângă furnizarea unei baze clare pentru realizarea obiectivelor de conservare, 

adoptarea măsurilor de conservare pentru Natura 2000 poate asigura, de asemenea, 

beneficii importante pentru societate și economie, asigurând un flux continuu de servicii 

ecosistemice vitale
4
. Rețeaua reprezintă o rezervă majoră de habitate bogate în carbon și 

are un rol important de jucat în reacția la provocările reprezentate de schimbările 

climatice, atât prin atenuare, cât și prin adaptare
5
. De asemenea, aceasta generează și alte 

beneficii socioeconomice, cum ar fi menținerea debitului și a calității apei, conservarea 

polenizatorilor naturali, conservarea peisajului și a valorilor mediului, precum și 

sprijinirea turismului și a activităților recreative. Prin urmare, trebuie să se aibă pe deplin 

în vedere beneficiile multiple care decurg din investițiile în rețeaua Natura 2000. 

Costurile și beneficiile legate de realizarea siturilor Natura 2000 pot fi evaluate numai în 

cazul în care gestionarea este planificată în mod corespunzător. Importanța factorilor 

socioeconomici ar trebui să fie identificată corect pentru fiecare sit, cu condiția ca 

informațiile relevante să fie disponibile. Sectoarele de activitate economică și relațiile și 

interacțiunile lor cu mediul natural ar trebui să fie analizate pentru a permite stabilirea 

eventualelor costuri și beneficii care decurg din gestionarea sitului. Acest lucru poate fi 

util și pentru a stabili nevoia efectivă de sprijin financiar, precum și pentru a pune la 

dispoziție mecanismele de sprijin relevante, plățile pentru serviciile prestate etc. 

Punerea în aplicare și comunicarea eficace 

După ce măsurile de conservare sunt elaborate, ar trebui să existe un mecanism care să 

asigure punerea în aplicare efectivă a acestora. Statele membre trebuie să fie în măsură să 

demonstreze că au introdus măsurile de conservare necesare în cadrul siturilor și trebuie 

să se dovedească faptul că acestea nu sunt numai adoptate, ci și puse în aplicare. O dată 

la șase ani, statele membre trebuie să prezinte un raport privind măsurile de conservare 

luate în siturile Natura 2000 (în conformitate cu articolul 17 din Directiva privind 

habitatele, a se vedea mai jos). 

Unele state membre conferă planurilor de gestionare și măsurilor de conservare un 

caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. În ceea ce privește comunicarea și 

informarea, măsurile de conservare adoptate pentru situri – sau, în cazul în care acestea 

conțin informații comerciale sau alte informații sensibile și personale, o sinteză publică a 

acestora – ar trebui să fie puse în mod transparent la dispoziția publicului larg (de 

exemplu, pe site-uri internet sau în registre oficiale), ca sursă de informații pentru toate 

persoanele care locuiesc în zonă și care sunt afectate de desemnare. 

6. Monitorizarea, evaluarea și revizuirea măsurilor de conservare 

Activitățile de monitorizare în siturile Natura 2000 cu privire la măsurile de conservare 

propuse ar trebui să aibă două obiective: 

- să evalueze punerea în aplicare efectivă a măsurilor de conservare planificate și 

eficacitatea lor în ceea ce privește realizarea obiectivelor de conservare a sitului;  

                                                 
4
 Comisia Europeană (2013). Beneficiile economice ale rețelei Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
 Comisia Europeană (2013), Orientări privind schimbările climatice și rețeaua Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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- să evalueze impactul măsurilor asupra gradului de conservare a habitatelor și 

speciilor vizate prezente în cadrul sitului. 

Mecanismele de monitorizare ar trebui să includă obiective măsurabile și care să poată fi 

verificate clar și ar putea cuprinde un sistem de indicatori pentru a facilita urmărirea și 

evaluarea rezultatelor. Activitățile de monitorizare și de supraveghere sunt menționate în 

Directiva privind habitatele (articolele 11 și 17). Articolul 17 alineatul (1) impune 

statelor membre să furnizeze informații referitoare la măsurile de conservare menționate 

la articolul 6 alineatul (1), precum și o evaluare a impactului acestor măsuri. 

În multe state membre sunt, în prezent, în curs de desfășurare programe de monitorizare 

pentru a evalua stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor de importanță pentru UE. 

În conformitate cu orientările pentru punerea în aplicare a articolului 17, evaluările 

trebuie efectuate în fiecare țară la nivel biogeografic, având în vedere întreaga arie de 

răspândire. Cu toate acestea, în ceea ce privește revizuirea planurilor și a măsurilor de 

gestionare, evaluarea ar trebui efectuată în timp util, pentru a permite adaptarea 

gestionării sitului la eventualele modificări, ținând cont de obiectivele de conservare, de 

tipul de măsuri și de condițiile aferente fiecărui sit Natura 2000. 
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