
 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

 
 

ORDIN 

 

Nr.__________din_________ 

 

privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de 

interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru 

suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a 

Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale 

neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare 

 

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. DB/185055/26.05.2020  al Direcţiei 

Biodiversitate, 

În temeiul art. 561 alin. (5)  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,  al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi al art. 13 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, 

 

 

 

 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul  

 

 

 

ORDIN: 

 

 

 

Art. 1 – Se aprobă Modalitatea de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes 

național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele 

respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de 

concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei 

miniere în vigoare, conform anexei la prezentul ordin. 

 



 

 

Art. 2 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI,  

APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

 

 

 Costel ALEXE 

 



 

 

 

ANEXA la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 

nr. ............./...........2020 

 

 

Art. 1 - Modalitatea de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin 

scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, se realizează dacă, pentru suprafeţele respective, la 

data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru 

exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare. 

 

Art. 2 - Titularul de licență depune, la Registratura autorității publice centrale pentru protecția 

mediului, următoarele documente: 

 

a) cerere de modificare a limitelor ariei naturale protejate de interes național; 

b) copia hotărârii de Guvern care atestă că la data de 29 iunie 2007, era aprobată licenţă de 

concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei 

miniere în vigoare, pe suprafața pentru care se solicită eliminarea din aria naturală protejată 

de interes național; 

c) studiul de fundamentare ştiinţifică ce atestă valoarea de conservare a suprafeței ce va fi 

introdusă în aria naturală protejată de interes național în vederea compensării suprafeței ce 

se elimină din aceasta. Suprafaţa care se introduce trebuie să îndeplinească condiţiile avute 

în vedere la desemnarea unei arii naturale protejate, în condiţiile art. 11 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;  

d) documentaţia cartografică cu limitele descriptive ale suprafeței care se introduce în aria 

naturală protejată; limitele descriptive să fie realizate astfel încât să permită evidențierea 

punctelor comune între limitele descriptive ale ariei protejate care se modifică și limitele 

descriptive ale suprafeței care se atașează acesteia; limitele în sistemul de proiecţie 

STEREO 70 sau GIS ale suprafeței ce se introduce în aria naturală protejată( se va anexa 

formatul shape-file) și evidenţierea categoriilor de folosinţă a terenurilor; 

e) documentația cartografică cu noile limite descriptive ale ariei naturale protejate, rezultate 

după înlăturarea, din aceasta, a perimetrului exploatării miniere, a drumurilor de acces la 

exploatare și a zonei tampon în lățime de minim 100 de metri pe toată lungimea de 

grănițuire; limitele în sistemul de proiecție STEREO 70 sau GIS ale suprafețelor ce se 

elimină din aria naturală protejată (se va atașa formatul shape-file);   

f) suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor ce se introduc în aria naturală protejată, cu 

precizarea formei de proprietate şi a proprietarilor la data la care sunt propuse să fie incluse 

în aria protejată; 

g) hotărârile consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, după caz, de avizare a 

suprafeţei administrative ce va urma să facă parte din aria naturală protejată; 

h) avizul Academiei Române pentru suprafața propusă spre introducere în aria naturală 

protejată de interes național; 

i) dovada deţinerii terenurilor aduse în compensare (contracte de vânzare-cumpărare, schimb 

de terenuri, donaţie, concesiune sau alte înscrisuri care dovedesc posesia, sau acceptul scris 

al proprietarilor de terenuri pentru includerea terenului în aria naturală protejată); 

j) documentaţie cartografică cu limitele descriptive și în sistemul de protecţie STEREO 70 

sau GIS pentru suprafața a cărei scoatere din aria naturală protejată se solicită; limitele 

descriptive se realizează astfel încât să permită evidențierea punctelor comune între limitele 



 

 

descriptive ale ariei protejate care se modifică și limitele descriptive ale suprafeței care se 

elimină din aria naturală protejată;        

k) Orice alte documente relevante, după caz. 

 

 

Art. 3 - După depunerea documentelor prevăzute la art. 2, direcția de specialitate din cadrul 

autorității publice centrale pentru protecția mediului inițiază proiectele de acte normative de 

modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin compensarea, respectiv 

scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 

iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de 

resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare. 

 

Art. 4 - Prezenta Modalitate de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes 

național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la 

data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru 

exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare nu 

produce efecte asupra celorlalte statute ale ariei naturale protejate (comunitar, internațional), 

respectiv suprafețele eliminate din aria naturală protejată de interes național își păstrează statutul 

de sit de importanță comunitară sau arie specială de protecție avifaunistică dacă beneficiau de 

acest statut. 

 

 

 


