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NOTA COMISIEI PRIVIND 

STABILIREA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE PENTRU 
SITURILE NATURA 2000 

 
 

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

stabilească obiective de conservare pentru siturile Natura 2000. 
 
 
1. Ce prevede Directiva privind habitatele? 
 
Există mai multe referiri la termenul „obiective de conservare” în preambulul 
directivei, precum și o mențiune explicită a acestuia la articolul 6 alineatul (3). 
Necesitatea unui astfel de concept este subliniată și la articolul 4 alineatul (4) și la 
articolul 6 alineatul (1) din directivă și este chiar relevantă în contextul articolului 8 
alineatul (2).  

În preambulul directivei se afirmă următoarele: 

„[...] întrucât, în fiecare arie desemnată, trebuie puse în aplicare măsurile necesare în 
conformitate cu obiectivele de conservare urmărite;” 

„[...] întrucât orice plan sau program care ar putea afecta în mod considerabil 
obiectivele de conservare a unui sit desemnat sau care urmează să fie desemnat 
trebuie evaluate cu mare atenție;” 
 
În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, „[d]upă adoptarea 
unui sit de importanță comunitară în conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (2), statul membru respectiv desemnează situl ca arie specială de 
conservare cât mai curând posibil, în termen de maximum șase ani, stabilind 
prioritățile în funcție de importanța siturilor pentru menținerea sau readucerea la 
un stadiu corespunzător de conservare a unui habitat natural din anexa I sau a 
unei specii din anexa II ori pentru coerența sistemului Natura 2000 și în funcție de 
pericolele de degradare sau distrugere ce amenință respectivele situri.”  
 
La articolul 6 alineatul (1) se prevede că, „[p]entru 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.” 

La articolul 6 alineatul (2) se prevede că statele membre iau măsurile necesare 
pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor 
naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au fost 
desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările respective ar putea fi 
relevante în sensul obiectivelor prezentei directive. 

La articolul 6 alineatul (3) se prevede că „[o]rice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea 
afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, 
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trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în 
funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.”1 

La articolul 7 din directivă, care se aplică ariilor de protecție specială (APS) 
desemnate în temeiul Directivei privind păsările, se precizează clar că dispozițiile 
articolului 6 alineatul (3) se aplică APS. 

La articolul 8 alineatul (2) se prevede că, „[p]rin acord cu fiecare dintre statele 
membre respective, Comisia determină, pentru siturile de importanță comunitară 
pentru care se solicită cofinanțare, măsurile esențiale de menținere sau de restabilire 
a unui stadiu corespunzător de conservare a tipurilor de habitate naturale prioritare și 
a speciilor prioritare în siturile respective, precum și costurile totale aferente acestor 
măsuri.” 

Dispozițiile menționate mai sus indică necesitatea stabilirii unor obiective de 
conservare pentru fiecare sit ca referință necesară pentru identificarea măsurilor de 
conservare a sitului și pentru efectuarea evaluărilor corespunzătoare ale efectelor 
potențiale ale planurilor și proiectelor asupra sitului. 

 

2. Ce se înțelege prin obiective de conservare? 

La articolul 1 se prevede că, în sensul directivei, „conservare înseamnă o serie de 
măsuri necesare pentru a menține sau a readuce un habitat natural și populațiile de 
faună și floră sălbatică la un stadiu corespunzător [...]”. 

În conformitate cu articolul 2, obiectivul general al Directivei privind habitatele este să 
contribuie la menținerea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. Măsurile luate în temeiul directivei urmăresc să 
asigure faptul că speciile și tipurile de habitate vizate ajung la un „stadiu 
corespunzător de conservare” și că supraviețuirea lor pe termen lung este garantată 
în întreaga lor arie de extindere naturală din UE.  

Prin urmare, în sensul cel mai general, un obiectiv de conservare este precizarea 
obiectivului global pentru speciile și/sau tipurile de habitate pentru care este 
desemnat un sit, pentru ca acesta să contribuie la menținerea sau atingerea unui 
stadiu corespunzător de conservare2,3 a habitatelor și a speciilor vizate, la nivel 
național, biogeografic sau european.  

                                                 
1 În cauza Wadden Sea (C-127/02), Curtea de Justiție a UE a afirmat că „o astfel de evaluare (corespunzătoare) a 

efectelor potențiale ale planului sau ale proiectului presupune că, înainte de aprobarea acestuia, trebuie 

identificate, făcând apel la cele mai bune cunoștințe științifice în materie, toate aspectele planului sau ale 

proiectului care ar putea, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, să afecteze obiectivele de 

conservare a sitului respectiv.” 

2 Stadiul de conservare a speciilor este definit la articolul 1 litera (i) ca fiind efectul unui ansamblu de factori 

care influențează specia respectivă, putând afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei și 

abundența populației acesteia [...]. Stadiul este considerat corespunzător atunci când: 

- datele de dinamică a populației pentru specia respectivă indică faptul că specia se menține pe termen 

lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;  

- aria de extindere naturală a speciei nu se reduce și nici nu amenință să se reducă în viitorul apropiat și 

- specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru 

a-și menține populația pe termen lung. 

3 Stadiul de conservare a tipurilor de habitate naturale este definit la articolul  1 litera (e) ca fiind „efectul  

unui ansamblu de factori care influențează habitatul natural și speciile sale specifice, putând afecta aria de 



Versiunea finală din 23.11.2012 

 

Întrucât fiecare sit contribuie la atingerea unui stadiu de conservare corespunzător 
(SCC), acest obiectiv poate fi definit și realizat numai la nivelul ariei de extindere 
naturală a unei specii sau a unui tip de habitat. Un obiectiv extins de conservare 
vizând atingerea unui SCC poate fi luat în considerare, așadar, doar la un nivel 
adecvat, cum ar fi, de exemplu, nivelul național, biogeografic sau european.  

Cu toate acestea, obiectivul general ce constă în atingerea unui SCC pentru toate 
speciile și tipurile de habitate enumerate în anexele I și II la Directiva privind 
habitatele trebuie să fie transpus în obiective de conservare la nivel de sit care să 
definească starea care trebuie atinsă de speciile și tipurile de habitate din siturile 
respective pentru a maximiza contribuția siturilor la atingerea unui SCC la nivel 
național, biogeografic sau european.  

Prin urmare, identificarea contribuției pe care un anumit sit o poate avea la atingerea 
de către statele membre a unui stadiu de conservare corespunzător pentru habitatele 
și speciile prezente în cadrul sitului oferă baza pentru stabilirea obiectivelor de 
conservare la nivel de sit. 

Definirea unui set de obiective care trebuie să fie atinse cu ajutorul unor măsuri de 
conservare clare ar părea să fie necesară în cazurile în care stadiul actual de 
conservare nu este cel dorit în vederea atingerii obiectivelor naționale. Acest lucru va 
implica o evaluare, la nivelul sitului, a gradului în care habitatul sau specia în cauză 
necesită menținerea sau, dacă este necesar, readucerea la un anumit stadiu de 
conservare pentru a se asigura faptul că situl contribuie la atingerea obiectivelor de 
conservare care ar putea exista la un nivel superior (regional, național, al regiunii 
biogeografice sau al UE).  

Atunci când adoptă obiectivele de conservare pentru un anumit sit Natura 2000, 
statele membre ar trebui să stabilească prioritățile în funcție de importanța sitului 
respectiv pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de 
conservare a tipurilor de habitate și a speciilor de importanță comunitară prezente în 
cadrul sitului și pentru coerența rețelei Natura 2000, precum și în funcție de pericolele 
de degradare sau de distrugere la care este expus situl. 

Termenii „obiective de conservare”, „măsuri de conservare” și „priorități de 
conservare” sunt utilizați frecvent împreună și pot fi adesea confundați și chiar 
prezentați ca fiind același concept. Deși sunt în mod evident interconectați, 
conceptele sunt distincte. 
  
Este important să se facă distincția între obiectivele de conservare a siturilor 
individuale și obiectivul general de atingere a unui SCC. Obiectivele de conservare 
la nivel de sit sunt un set de obiective specifice care trebuie realizate în cadrul unui 
sit pentru a se asigura faptul că situl contribuie în cel mai bun mod posibil la 
atingerea SCC la nivelul adecvat (național sau regional, având în vedere aria de 
extindere naturală a respectivelor specii sau tipuri de habitate). Întrucât s-ar putea să 

                                                                                                                                                         
extindere naturală pe termen lung a habitatului, structura și funcțiile acestuia, precum și supraviețuirea pe 

termen lung a speciilor sale specifice”. Stadiul de conservare este considerat corespunzător atunci când: 

- aria sa de extindere naturală și teritoriile care se încadrează în această arie sunt stabile sau în creștere; 

- structura și funcțiile sale specifice, necesare pentru menținerea sa pe termen lung, există și vor continua, 

probabil, să existe în viitorul apropiat și 

- stadiul de conservare a speciilor sale specifice este corespunzător.  
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nu fie posibil din punct de vedere practic ca statele membre să încadreze obiectivele 
de conservare în contextul SCC definit la un nivel care să includă teritoriul unui alt 
stat membru, existența unei perspective biogeografice va facilita stabilirea acestor 
obiective. Ar trebui stabilite obiective la nivel de sit nu numai pentru ariile speciale de 
conservare (ASC) prevăzute în Directiva privind habitatele, ci și pentru ariile de 
protecție specială (APS) prevăzute în Directiva privind păsările, cu scopul de a 
îndeplini cerințele prevăzute la articolul 2 și la articolul 4 alineatele (1), (2) și (4) din 
directivă. 
  
Măsurile de conservare sunt mecanismele și acțiunile efective care trebuie instituite 
pentru un sit Natura 2000 cu scopul de a realiza obiectivele de conservare a sitului. 
Obligația constă în stabilirea măsurilor necesare, indiferent dacă măsurile respective 
sunt aplicate în situri individuale sau, în unele cazuri, chiar și în afara limitelor siturilor 
sau în mai multe situri. Este posibil ca o componentă semnificativă a modului în care 
un stat membru asigură conformitatea cu articolul 6 alineatul (1) să constea în măsuri 
care sunt specifice unui anumit sit. Acest lucru poate fi deosebit de relevant pentru 
siturile marine în cazul cărora, de exemplu, reglementarea mai extinsă a activităților 
de pescuit poate fi un element semnificativ al asigurării conformității cu articolul 6 
alineatul (1). 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. 
Măsurile de conservare sunt stabilite în general la nivel local/de sit, dar pot fi 
concepute și la nivel regional sau național, sau pot fi chiar convenite la nivel 
transfrontalier, la nivel biogeografic sau la nivelul UE. Acestea pot include zone care 
nu fac parte din rețeaua Natura 2000 (măsuri orizontale sau măsuri pentru rețelele 
ecologice naționale, conectivitate etc.). 
 
Prioritățile de conservare stabilesc speciile/habitatele cele mai importante pentru 
care trebuie să se ia măsuri și/sau măsurile cele mai importante sau urgente care 
trebuie luate. Aceste priorități pot fi stabilite, de asemenea, la niveluri diferite (UE, 
nivel biogeografic, național, regional, local și la nivel de sit). La articolul 4 alineatul (4) 
se menționează necesitatea stabilirii unor priorități atunci când un sit de importanță 
comunitară este desemnat arie specială de conservare. Cu toate acestea, trebuie, de 
asemenea, recunoscut faptul că, atunci când siturile au fost selectate pentru rețeaua 
Natura 2000, s-au stabilit anumite priorități și este important să se asigure faptul că 
toate siturile Natura 2000 sunt gestionate într-un mod care să garanteze contribuția 
lor optimă la atingerea unui SCC. 
 
Obiectivele de conservare la nivel de sit trebuie să țină cont în mod corespunzător 
de:  

 necesitățile ecologice ale speciilor și tipurilor de habitate enumerate în 
formularul-tip Natura 2000 (adică prezente în cadrul sitului, cu excepția celor a 
căror prezență este nesemnificativă, potrivit formularului-tip); 

 stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor la nivel local, regional și 
național; 

 coerența globală a rețelei Natura 2000; 
 obiectivele de conservare de nivel superior de la nivel național/biogeografic și 

contribuția sitului la acestea. 
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Este important să se facă o distincție clară între obiective și măsuri. De exemplu, se 
poate preconiza că obiectivele de conservare sunt destul de stabile în timp, deoarece 
în majoritatea cazurilor trebuie să fie într-adevăr obiective pe termen lung. În schimb, 
este probabil ca măsurile de conservare necesare pentru realizarea acestor obiective 
să se schimbe, inclusiv ca răspuns la schimbarea tipurilor de pericole la adresa 
siturilor și, desigur, la efectele – se speră – pozitive ale măsurilor de conservare deja 
luate. 
 

3. Când trebuie stabilite obiectivele de conservare la nivel de sit? 

 
În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Directiva privind habitatele, obiectivele 
de conservare sunt o necesitate juridică și practică în momentul adoptării siturilor ca 
SIC, pentru a asigura conformitatea cu articolul 6 alineatele (3) și (4) din directivă. 
Obiectivele de conservare sunt, de asemenea, o cerință practică, dacă nu chiar o 
cerință de natură juridică menționată în mod explicit, pentru punerea în aplicare 
efectivă a articolului 6 alineatul (2), care se aplică, de asemenea, începând din 
momentul adoptării SIC.  
 
Furnizarea clarității necesare cu privire la obiectivele de conservare este o referință 
necesară pentru definirea ulterioară a măsurilor de conservare pentru ASC. La 
articolul 6 alineatul (1) se menționează că se stabilesc „măsurile de conservare 
necesare în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale 
din anexa I sau ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri”. 
Aceste măsuri trebuie să fie identificate în termen de șase ani [articolul 6 
alineatul (1)], astfel încât acestea să poată fi, în mod normal, adoptate și aplicabile în 
momentul desemnării ASC.  
 
Existența unor obiective de conservare clare este relevantă și pentru stabilirea 
priorităților în aplicarea articolului 4 alineatul (4) din Directiva privind habitatele, care 
menționează că este necesar să se stabilească „prioritățile în funcție de importanța 
siturilor pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare 
a unui habitat natural din anexa I sau a unei specii din anexa II ori pentru coerența 
sistemului Natura 2000 și în funcție de pericolele de degradare sau distrugere ce 
amenință respectivele situri.” 
 

4. Ce elemente trebuie luate în considerare la stabilirea obiectivelor de 
conservare? 

Unele state membre au analizat deja în mod aprofundat acest aspect și au oferit 
răspunsuri la întrebări importante sau au precizat anumite aspecte privind obiectivele 
de conservare4. 
 

Speciile și tipurile de habitate pentru care ar trebui să se formuleze obiective de 
conservare 

                                                 
4
 A se vedea, de exemplu, paginile 24 și 25: „Întrebări frecvente despre obiectivele de conservare la nivel de sit”, din Broșura 

privind rezumatul obiectivelor rețelei Natura 2000 publicată de Ministerul neerlandez al Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor 

<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683> . 
 

 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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În principiu, ar trebui să fie stabilite obiective de conservare la nivel de sit pentru 
toate speciile și tipurile de habitate de importanță comunitară menționate în Directiva 
privind habitatele și speciile de păsări menționate în anexa I la Directiva privind 
păsările care au o prezență semnificativă într-un sit Natura 2000, precum și pentru 
speciile migratoare care apar în mod regulat. Obiectivele de conservare la nivel de sit 
ar trebui să se bazeze pe necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale și 
ale speciilor. Acestea ar trebui să reflecte importanța sitului pentru menținerea sau 
readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a tipurilor de habitate și a 
speciilor prezente în cadrul sitului, precum și pentru coerența rețelei Natura 2000 și 
să abordeze pericolele de degradare sau de distrugere la care sunt expuse 
habitatele și speciile din cadrul sitului. 

Astfel, informațiile din formularul-tip NATURA 2000 constituie punctul de plecare 
pentru stabilirea obiectivelor de conservare. Aceste informații permit, de asemenea, 
identificarea speciilor și a tipurilor de habitate în cazul cărora s-a stabilit deja că 
prezența lor în cadrul unui sit este nesemnificativă (codul D pentru reprezentativitate 
sau populație) și în cazul cărora Directiva privind habitatele nu prevede eforturi de 
conservare. 

La articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind habitatele se menționează imperativul 
adoptării măsurilor de conservare necesare „[...] în conformitate cu necesitățile 
ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale speciilor din anexa II 
prezente pe teritoriul respectivelor situri”. La stabilirea obiectivelor de conservare, ar 
trebui să se țină seama, așadar, de fiecare dintre caracteristicile de interes prezente 
în cadrul sitului. Cu toate acestea, nu este necesar să se stabilească obiective de 
conservare sau măsuri de conservare specifice pentru speciile sau tipurile de 
habitate a căror prezență în cadrul sitului este nesemnificativă, conform formularului-
tip Natura 2000 [adică toate speciile indicate ca având o dimensiune și o densitate 
nesemnificative ale populației5 în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național 
(dimensiune a populației de categoria D) și toate tipurile de habitate a căror 
reprezentativitate este considerată ca fiind nesemnificativă6 (categoria D)].  

Nivelul definiției 

Mențiunile privind obiectivele de conservare din preambul și din formularea 
articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele subliniază necesitatea ca 
obiectivele de conservare să fie stabilite la nivelul fiecărui sit. În cazul în care mai 
multe situri sunt apropiate, având aceleași specii și aceleași tipuri de habitate, ar 
putea fi util să se stabilească obiective de conservare pentru grupul de situri. În plus, 
având în vedere că obiectivele de conservare trebuie să fie încadrate în contextul 
general al atingerii unui stadiu de conservare corespunzător, ar putea fi necesar un 
set mai larg de obiective de conservare la niveluri superioare, pentru contribuția 
rețelei la realizarea acestui obiectiv general7. Acest lucru este evidențiat și prin 
menționarea, la articolul 4 alineatul (4) din directivă, a obligației de a stabili 
„prioritățile în funcție de importanța siturilor pentru menținerea sau readucerea la un 

                                                 
5
 Criteriul prevăzut la punctul B litera (a) din anexa III la Directiva privind habitatele: raportul dintre dimensiunea și densitatea populației din 

respectiva specie prezente în cadrul sitului și populațiile prezente pe teritoriul național. 
6
Criteriul de la punctul A litera (a) din anexa III la Directiva privind habitatele, reprezentativitatea, ar trebui asociat cu Manualul de 

interpretare a tipurilor de habitate din anexa I, întrucât acest manual conține o definiție, o listă de specii caracteristice și alte elemente 

relevante. Gradul de reprezentativitate permite determinarea măsurii în care un tip de habitat este „tipic”. 
7 La articolul 17 alineatul (2) din directivă se subliniază necesitatea unei „[evaluări] corespunzătoare a progreselor realizate, în special a 

contribuției sistemului Natura 2000 la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 3” (și anume atingerea unui stadiu de conservare 

corespunzător). 
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stadiu corespunzător de conservare a unui habitat natural din anexa I sau a unei 
specii din anexa II.”  
 
În cazul în care un stat membru a decis să stabilească obiective de conservare la 
nivelul superior, țintele pentru atingerea unui stadiu de conservare corespunzător ar 
trebui definite la nivel național, regional sau biogeografic în cadrul statului membru 
sau la un nivel și mai larg (biogeografic sau la nivelul UE). Obiectivele de conservare 
la nivel de sit și țintele de conservare la nivel regional, național sau la nivel mai 
general, în cazul în care ar fi definite, ar avea o natură complementară, deoarece 
Natura 2000 este o rețea în care fiecare sit are o contribuție specifică la coerența 
globală a rețelei și, prin urmare, la contribuția rețelei la obiectivul general de atingere 
a unui stadiu corespunzător de conservare a speciilor și a habitatelor de importanță 
comunitară. 
 

Orientări/recomandări pentru stabilirea obiectivelor de conservare 

Obiectivele de conservare pentru siturile Natura 2000 trebuie să fie cât mai clare și 
mai simple posibil și să permită punerea în practică a măsurilor de conservare 
operaționale. Obiectivele trebuie să fie concrete și, ori de câte ori este posibil, să fie 
cuantificabile prin cifre și/sau dimensiune. Cu alte cuvinte, definiția obiectivelor de 
conservare la nivel de sit nu trebuie să fie ambiguă, formulată vag, neverificabilă sau 
să implice responsabilități neclare cu privire la adoptarea corespunzătoare a 
măsurilor de conservare specifice.  

Pentru obiectivele de conservare ar putea fi relevante următoarele standarde8: 

 să fie specifice - să se refere la o anumită caracteristică de interes (specii 
sau tip de habitat) și să definească condiția (condițiile) necesare pentru 
realizarea obiectivului de conservare;  

 să poată fi măsurate și raportate - să permită monitorizarea pentru a stabili 
dacă obiectivele de conservare sunt îndeplinite și în sensul articolului 17 din 
Directiva privind habitatele;  

 să fie realiste - să aibă în vedere un calendar rezonabil și o utilizare 
rezonabilă a resurselor;  

 să aibă o abordare coerentă - structura obiectivelor de conservare ar trebui, 
în măsura în care este posibil, să fie aceeași în toate siturile  și, în siturile care 
sprijină aceeași caracteristică de interes, să utilizeze atribute și ținte similare 
pentru a descrie starea corespunzătoare și  

 să fie cuprinzătoare - atributele și țintele ar trebui să vizeze proprietățile 
caracteristicii de interes necesare pentru a-i descrie starea fie drept 
corespunzătoare, fie drept necorespunzătoare.  

 
Nivelul de detaliere asigurat în obiectivele de conservare pentru anumite specii sau 
habitate poate fi restricționat de limitările actuale ale cunoștințelor științifice. În astfel 
de cazuri, obiectivul general privind stadiul de conservare corespunzător, astfel cum 
este definit la articolul 1 din directivă, poate fi aplicat în combinație cu cunoștințele 
specifice sitului referitoare la apariția efectivă, aria de extindere etc. ale speciilor sau 
ale habitatului prezente efectiv în cadrul sitului.  

                                                 
8
 Această abordare a fost utilizată de Comisia comună pentru conservarea naturii din Regatul Unit (Joint Nature Conservation Committee - 

JNCC) pentru ASC marine cu scopul de a asigura consecvența în întreaga sa rețea Natura 2000 

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm  
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Proprietarii de terenuri și agenții locali trebuie să cunoască și să înțeleagă temeinic 
obiectivele de conservare de la toate nivelurile, în special de la nivelul sitului, precum 
și modul în care ei trebuie să contribuie la realizarea acestora. Comunicarea clară a 
obiectivelor de conservare a sitului și contribuția lor la realizarea obiectivelor de 
conservare de la nivel superior ar trebui să faciliteze sensibilizarea și angajamentul 
părților interesate locale. 
 

Ce tip de statut juridic ar trebui acordat obiectivelor de conservare?  

Obiectivele de conservare la nivel de sit, care sunt deja necesare pentru protecția 
SIC, sunt necesare și pentru definirea și adoptarea măsurilor de conservare odată cu 
desemnarea ASC. Ar trebui să existe o definiție clară a obiectivelor de conservare 
pentru sit, în funcție de importanța acestuia pentru diferitele specii și tipuri de habitate 
pentru care este desemnat situl respectiv.  

Specificarea obiectivelor de conservare poate fi prevăzută în deciziile de desemnare 
a siturilor sau poate fi detaliată în cadrul planurilor de gestionare a siturilor sau al 
altor instrumente.  

Când trebuie realizate obiectivele de conservare la nivel de sit? 

Directiva privind habitatele nu prevede nicio dată pentru atingerea unui stadiu de 
conservare corespunzător. De asemenea, nu există nicio precizare similară 
referitoare la obiectivul general al Directivei privind păsările. Există în mod clar 
obligația de a institui măsurile de conservare necesare pentru ca ariile speciale de 
conservare să contribuie la atingerea unui stadiu de conservare corespunzător. În 
practică, măsurile de conservare pentru un anumit sit ar trebui să facă o trimitere 
clară la obiectivele de conservare a sitului. Pentru a fi credibile, măsurile de 
conservare trebuie, în mod normal, să fie identificate, adoptate și aplicabile în 
momentul desemnării ASC. 

Este important, de asemenea, să se stabilească un calendar pentru revizuirea 
măsurilor de conservare luate, 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. 

 

 

Nota Comisiei privind stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile 
Natura 2000  
 
Comisia Europeană, Doc. Hab. 12-04/06 (Textul original în limba engleză).  
Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. 
 
Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_RO.pdf 
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