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Protecţia naturii 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

UE 

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) 

MMAP - Proiect OM 

privind  

conţinutul 

Formularului 

Standard 

Natura 2000  

31.12.2016 

 

2.  32012D0707 

Decizia nr. 2012/707/UE de stabilire 

a unui format comun pentru 

prezentarea informaţiilor în temeiul 

Directivei 2010/63/UE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind protecţia 

animalelor utilizate în scopuri 

ştiinţifice [notificată cu numărul 

C(2012) 8064] (Text cu relevanţă 

pentru SEE)(2012/707/UE), 

modificată de Decizia Comisiei 

2014/11/UE 

ANSVSA    

 

3.  32013D0736 

Decizia 2013/736/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 7 noiembrie 

2013 de adoptare a celei de a doua 

liste actualizate a siturilor de 

importanță comunitară pentru 

regiunea biogeografică 

stepică [notificată cu numărul 

C(2013) 7352] (JO L 350, 

21.12.2013, p. 36-39) 

MMAP 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) 

Proiect de OM 

pentru 

desemnarea de 

noi arii 

naturale 

protejate 

31.12.2016  
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4.  32013D0737 

Decizia 2013/737/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 7 noiembrie 

2013 de adoptare a unei a doua liste 

actualizate a siturilor de importanță 

comunitară pentru regiunea 

biogeografică a Mării 

Negre [notificată cu numărul 

C(2013) 7353] (JO L 350, 

21.12.2013, p. 40-43) 

MMAP 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) 

Proiect de OM 

pentru 

desemnarea de 

noi arii 

naturale 

protejate 

31.12.2016  

5.  32014D0203 

Decizia 2014/203/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 19 martie 

2014 privind adoptarea programului 

de lucru multianual al programului 

LIFE pentru perioada 2014-2017 (OJ 

L 116, 17.04.2014, p. 1-56) 

COM-AE 

BEI  

 

- - - 

 

- 

 

6.  32015D0069 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/69 a Comisiei din 3 decembrie 

2014 de adoptare a celei de a opta 

actualizări a listei siturilor de 

importanță comunitară pentru 

regiunea biogeografică continentală 

[notificată cu numărul C(2014) 

9072] (JO L 18, 23.1.2015, p. 1-297) 

MMAP 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) 

Proiect de OM 

pentru 

desemnarea de 

noi arii 

naturale 

protejate 

31.12.2016  

7.  32015D0070 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/70 a Comisiei din 3 decembrie 

2014 de adoptare a celei de a şasea 

actualizări a listei siturilor de 

importanţă comunitară pentru 

MMAP 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 

Proiect de OM 

pentru 

desemnarea de 

noi arii 

naturale 

protejate 

31.12.2016  
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regiunea biogeografică panonică 

[notificată cu numărul C(2014) 

9077] (JO L 18, 23.1.2015, p. 298-

327) 

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

8.  32015D0071 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/71 a Comisiei din 3 decembrie 

2014 de adoptare a celei de a opta 

actualizări a listei siturilor de 

importanță comunitară pentru 

regiunea biogeografică alpină 

[notificată cu numărul C(2014) 

9082] (JO L 18, 23.1.2015, p. 328-

384) 

MMAP 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) 

Proiect de OM 

pentru 

desemnarea de 

noi arii 

naturale 

protejate 

31.12.2016  

 

 

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015 

 


