
NOTĂ 
privind solicitarea şi emiterea Avizului Natura 2000  

 
 
OrdonanŃa de urgenŃă a guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului a 
abrogat prevederea din art. 52 alin. (4), conform căreia „Pentru orice proiect finanŃat 
din fonduri comunitare este necesară obŃinerea avizului Natura 2000”. 
 
DeclaraŃia autorităŃii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 se va 
solicita în cazul proiectelor majore, aşa cum sunt acestea definite prin 
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, respectiv pentru proiectele din alte 
sectoare decât protecŃia mediului, al căror cost total depăşeşte 50.000.000 
euro, precum şi în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii 
naturale protejate de interes comunitar.  
 
In conformitate cu prevederile OUG nr. 164/2008, „orice plan ori proiect care 
nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei 
naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, în mod individual ori în combinaŃie cu alte planuri sau 
proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenŃiale asupra ariei 
naturale protejate de interes comunitar, Ńinându-se cont de obiectivele de 
conservare a acesteia, potrivit legislaŃiei specifice în domeniu. Procedura de 
evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a 
deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz.” 
 
Avizul Natura 2000 conŃine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiŃiile 
de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar.  
 
Având în vedere aceste elemente, în cazul cererilor de finanŃare depuse în 
cadrul Programului OperaŃional Regional se va solicita prezentarea avizului 
Natura 2000 în etapa precontractuală, de vizită la faŃa locului numai în 
cazul proiectelor propuse a fi implermentate în arii naturale protejate de 
interes comunitar. 
 
SolicitanŃii de finanŃare va trebui să respecte prevederile legislaŃiei în vigoare 
cu privire la actele de reglementare privind protecŃia mediului şi cu privire la 
procedura de reglementare specifică acestor acte aşa cum sunt acestea 
reglementate prin OrdonanŃa de urgenŃă a guvernului nr. 164/2008.  


