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Referat de aprobare 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de ordin privind aprobarea 

Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 21 alin. 

(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale,  a  florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare. Potrivit acestor prevederi “ Pentru ariile naturale protejate care nu 

necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi 

regulamentele se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, se 

avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea 

acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea 

autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

agriculturii şi silviculturii.”. 

Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 95/20166 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

naturale,  a  florei şi faunei sălbatice, printre atribuţiile principale ale ANANP se regăseşte 

„verifică şi avizează măsurile de conservare, planurile de management şi regulamentele ariilor 

naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale în vigoare, la autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în vederea aprobării”.  

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 

Ilfovului a fost elaborat de către Asociația pentru Mediu și Educație, în calitate de beneficiar al 

Contractului de finanțare nr. 65/29.05.2017, cod SMIS 2014+ 101989, pentru proiectul 

"Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului". 

 În sensul celor mai sus menționate, Planul de management al sitului Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a obținut Avizul Agenției Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate nr. 6025/21.01.2019. De asemenea, planul de management a parcurs 

evaluarea strategică de mediu conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în urma căreia 

a fost emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița - Decizia etapei de încadrare 

nr. 83/05.12.2018 pentru Planul "Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului". 

   Scopul planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 

Ilfovului este acela de a promova conservarea speciilor de păsări pentru care situl Natura 2000 a 
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fost desemnat și a habitatelor aferente acestora, precum și crearea unui model de gestiune care 

să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane limitrofe ariei naturale protejate. Planul 

de management urmăreşte integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a speciilor de păsări 

de interes comunitar, inclusive a habitatelor acestora, educaţia, informarea şi implicarea 

publicului în gestionarea patrimoniului sitului Natura 2000.  

Obiectivele generale ale planului de management au fost formulate pornind de la 

ameninţările cu care se confruntă situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

şi de la nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale. Au fost formulate un număr de 6 

obiective generale, după cum urmează: 

Obiectivul general 1: Asigurarea conservării speciilor de păsări pentru care situl Natura 2000 

a fost desemnat și a habitatelor aferente acestora în sensul menținerii/atingerii stării de 

conservare favorabilă. 

Obiectivul general 2: Asigurarea bazei de date/informații referitoare la speciile de păsări 

pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat și a habitatelor aferente acestora, inclusiv starea 

de conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării 

biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului. 

Obiectivul general 3: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu 

scopul menţinerii/atingerii stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări pentru care situl 

Natura 2000 a fost desemnat. 

Obiectivul general 4: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi 

schimbarea atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 

conservării biodiversităţii. 

Obiectivul general 5: Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul 

pentru speciile de păsări pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat. 

Obiectivul general 6: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil, prin 

intermediul valorilor naturale şi culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului. 

Planul de management a fost pus în consultare publică pe pagina web a autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului, la secţiunea transparenţă decizională, pentru o 

perioadă de 30 de zile. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de Ordin 

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului. 
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