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Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013 privind avizul Natura 2000 
 
 
Având în vedere principiile finanţării prin instrumente structurale (asigurarea de către 
beneficiar a resurselor financiare necesare derulării corespunzătoare a proiectului până la 
rambursarea acestora, restricţiile determinate de aplicarea regulii „n+3”/ „n+2” privind 
cheltuirea alocărilor din surse comunitare, criteriile stricte pe care le aplică Comisia Europeană 
la rambursarea cheltuielilor eligibile etc), Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional doreşte să atragă atenţia asupra necesităţii de a acorda o atenţie 
deosebită respectării legislaţiei naţionale şi comunitare relevante în pregătirea documentaţiei 
necesare pentru aprobarea finanţării. 
 
În acest sens, în cazul proiectelor pentru care se solicită finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, având în vedere faptul că acest program este co-finanţat din 
fonduri comunitare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este obligatorie solicitarea 
şi obţinerea avizului Natura 2000, emis de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului, respectiv Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 
 
Astfel, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, obţinerea 
avizului Natura 2000 este obligatorie pentru toate proiectele finanţate din fonduri 
comunitare, indiferent dacă acestea prevăd sau nu execuţia de lucrări.  
 
De asemenea, unul dintre criteriile de eligibilitate pe care un proiect trebuie să le 
îndeplinească pentru a putea primi finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Regional este ca proiectul respectiv să respecte legislaţia în domeniul protecţiei mediului, 
inclusiv în ceea ce priveşte obţinerea avizelor necesare prevăzute de această legislaţie.  
 
Ca urmare, obţinerea avizului Natura 2000 constituie o condiţie esenţială în vederea 
acceptării unui proiect pentru a primi finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 
şi a încheierii contractului de finanţare aferent. 
 
Cerinţa de mai sus este aplicabilă tuturor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă, pentru 
toate axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale Programului Operaţional 
Regional, inclusiv în cazurile în care obţinerea acestui aviz nu este menţionată în Ghidul 
solicitantului corespunzător.  
 
În toate cazurile, verificarea existenţei avizului Natura 2000 se efectuează cu ocazia vizitei 
la faţa locului, în etapa precontractuală, înainte de semnarea contractului de finanţare. 
 


