
  

    GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

 

                                                            H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea listei consolidate a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de 

arii naturale protejate 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare și al art. 14 alin (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2000, privind 

instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

                                                                  

Art.1.  

(1)  Se aprobă lista consolidată a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de arii naturale 

protejate. 

(3) Lista consolidată a ariilor naturale protejate se publică pe site-ul web al autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art.2. 

(1) Limitele ariilor naturale protejate prevăzute în lista consolidată, se pun la dispoziţie de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul serviciilor de vizualizare și de 

descărcare ale setului de date ”ariile naturale protejate din România”, care poate fi găsit prin intermediul 

serviciilor de căutare prin intermediul geoportalului INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-

geoportal.ec.europa.eu/discovery/), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va pune la dispozița factorilor interesați 

informații referitoare la setul de date ”ariile naturale protejate din România” prin intermediul 

metadatelor aferente acestui set de date care poate fi găsit prin intermediul serviciilor de căutare prin 
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intermediul geoportalului INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-

geoportal.ec.europa.eu/discovery/), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va pune la dispoziția factorilor interesați un 

ghid cu informații referitoare la modul de descoperire al setului de date și modul de utilizare al 

serviciilor de vizualizare și de descărcare, prin intermediul site-ului www.biodiversity.ro, în secțiunea 

”Date GIS”, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va pune la dispoziția factorilor interesați un 

instrument web-GIS pentru vizualizarea setului de date ”ariile naturale protejate din România” în raport 

cu alte straturi de fundal la adresa http://ariiprotejate.biodiversity.ro/, în termen de 15 zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va actualiza periodic setul de date ”ariile 

naturale protejate din România” ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună, ca urmare a 

conformării la specificațiile tehnice INSPIRE și/sau pentru asigurarea topologiei cu alte seturi de date 

INSPIRE proprii și va consemna actualizările în fișierul de metadate aferent setului de date. 

Art. 3 

(1) Lista consolidată a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de arii naturale protejate se 

actualizează permanent pe baza modificărilor intervenite ca urmare a includerii noilor arii naturale 

protejate desemnate conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) În baza avizului Academiei Române – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului va încadra în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri, ariile naturale protejate al căror regim de protecţie şi conservare a fost dobândit până 

la intrarea în vigoare a actualului sitem de arii naturale protejate, în categoriile definite conform anexei 

nr. 1 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului și/sau instituțiile din subordine abilitate în 

acest sens vor raporta baza de date aferentă siturilor Natura 2000, conform procedurilor de raportare 

specifice stabilite de Comisia Europeană și/sau alte foruri naționale și internaționale. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 PRIM – MINISTRU 

 

Dacian Julien CIOLOŞ 
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