
*Ghid TRANSGREEN - “Ghid privind integrarea măsurilor de conservare a biodiversității în planificarea, pregătirea, evaluarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de transport 
rutier și feroviar”, elaborat în cadrul proiectului TRANSGREEN
**Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE)

PAȘII URMĂTORI 
pentru armonizarea și integrarea conectivității 

ecologice în legislația și politicile publice din România
Proiect co-finanțat din fonduri UE (FEDR, IPA)

www.interreg-danube.eu/connectgreen

În cadrul proiectului ConnectGREEN a fost elaborată o “Foaie de parcurs pentru pentru armonizarea și 
integrarea conectivității ecologice în legislația și politicile publice din România”. Documentul propune o serie 
de pași următori care ar trebui parcurși din punct de vedere al dreptului mediului și al planificării teritoriale, 
pentru a permite integrarea coridoarelor ecologice in dezvoltarea teritorială și pentru adoptarea cadrului 
legislativ necesar, pe termen scurt, mediu și lung. Mai sus vă prezentăm sinteza pașilor următori, cu intenția 
de a oferi o imagine de ansamblu asupra acestora. 

Glosar MEaT Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului MDlPa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

MMaP Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ME Ministerul Energiei oUG Ordonanță de Urgență

MC Ministerul Culturii MaDr Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale PaTN Planul de Amenajare a Teritoriului Național

MTI Ministerul Transporturilor și Infrastructurii MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene aNCPI Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

sEa Evaluare Strategică de Mediu EIa Evaluarea Impactului asupra Mediului Ea Evaluarea de Mediu

Termen scurt 
 (2021 - 2022)

Termen mediu 
(2022 - 2025)

II.

Termen lung 
(2025 - 2030)

Primele coridoare 
ecologice sunt 
identificate, desemnate 
și evidențiate în 
planurile de amenajare 
a teritoriului. Autoritățile 
competente accesează 
finanțările necesare 
pentru implementarea 
măsurilor de 
management aferente 
acestor coridoare

Asigură alinierea la 
noile prevederi UE și 
reflectarea acestora în 
actele de transpunere 
națională a măsurilor 
referitoare la coridoare 
ecologice. Continuă 
desemnarea și 
evaluarea funcționalității 
coridoarelor ecologice. 
Identifică eventuale 
măsuri de adaptare 
(în funcție de nevoile 
animalelor și de nevoile 
de dezvoltare de 
proiecte de importanță 
strategică națională)

Continuă studiile pentru identificarea și desemnarea coridoarelor 
ecologice și avizarea acestora. Elaborează și adoptă Ordinele MMAP de 
desemnare a coridoarelor ecologice și măsurile de management.

Secretariat comun al 
MMAP și MDLPA, cu 
implicare MTI, ME, MEAT, 
MADR (componența se 
poate adapta, după caz)

I. 

 MMAP

MMAP

MMAP

Actualizează legislația și metodologiile SEA, EIA, EA, cu proceduri privind 
rețeaua ecologică și coridoarele  (ex. Hotărârea nr. 1076/2004 - realizarea evaluării 
de mediu și Legea nr. 292/2018 - evaluare impact de mediu al proiectelor)

Adoptă și implementează noua Strategie Națională și Plan de acțiune 
privind Conservarea Biodiversității, cu prevederi clare privind protecția 
coridoarelor și a rețelei ecologice, în acord cu UE

Experți Elaborează studii pentru identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice

Academia Română Avizează studiile

 CâND? CINE? CINE?DIN CE DoMENIU? Mediu DIN CE DoMENIU? Planificare teritorialăCU CE sCoP?

Integrează noțiunile 
de “coridor ecologic” 
și “rețea ecologică” 
în legislație. Crează 
cadrul legislativ 
(pregătește terenul) 
pentru identificarea și 
desemnarea coridoarelor 
ecologice

Acțiuni comune

Acțiuni comune

Acțiuni comune

 ▷Ordin MMAP privind aprobarea normativului de conținut al documentației 
necesare în vederea desemnării coridoarelor ecologice

 ▷Campanii de informare pentru desemnarea coridoarelor 
și completarea rețelei ecologice

 ▷ Înființează prin ordin comun o comisie specializată inter-ministerială (formată din experți din mediu, planificare teritorială, transport, energie, economie și agricultură) care asigură 
și monitorizează desemnarea și funcționalitatea coridoarelor ecologice.

III. 

 ▷Elaborează și adoptă metodologia de monitorizare și evaluare a funcționalității coridoarelor și rețelei ecologice în contextul dezvoltării teritoriale, raportat la Ghid TRANSGREEN*.  MMAP, MDLPA

MMAP, MDLPA, MTI, MEAT, 
MADR (componența se 

poate adapta, după caz)

MMAP, MDLPA, ANCPI

Experți

Academia Română

Adoptă și implementează în România măsurile UE referitoare la conserva-
rea și refacerea biodiversității, conform: Pactului Verde European, Strate-
gia Europeană privind Biodiversitatea și acte normative vizând renatura-
rea și crearea unei rețele de arii protejate și coridoare ecologice în Europa.

Includ considerentelor legate de coridoare ecologice și rețea ecologică 
în toate documentațiile (atât cu caracter director, cât și de reglementare) 
privind dezvoltarea teritoriului. Actualizează constant aceste documentații.

Continuă evidențierea coridoarelor ecologice de către ANCPI, respectiv 
de către autoritatea publică centrală pentru agricultură, conform 
Măsurilor pe Termen mediu menționate mai sus.

 ▷Actualizează constant datele spațiale conform Directivei 2007/2/CE și OUG nr. 4/2010, în sensul acțiunii comune menționate mai sus în cadrul măsurilor pe termen mediu.

 ▷Evaluează funcționalitatea coridoarelor ecologice și promovează măsuri de adaptare, după caz.

OUG nr. 57/2007

MC

  MDLPA

MADR

MMAP

 ▷Prevăd finanțarea studiilor de specialitate pentru coridoare ecologice și infrastructură verde în viitoarele programe operaționale. Completează finanțarea din surse interne

MMAP, MDLPA, MIPE, MTI

 ▷Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

 ▷Normele metodologice ale Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea 
teritoriului și urbanismul (Ordinul MLPDA nr. 233/2016)

 ▷Codul patrimoniului cultural. Titlul IV. Reglementări specifice peisajului 
cultural și ariilor protejate

 MDLPA

Elaborează și adoptă Ordinul de desemnare a coridoarelor ecologice. 
Include măsuri de management

 ▷Actualizează lista cordidoarelor ecologice și le integrează în Rețeaua 
Ecologică Națională din PATN Secțiunea a III-a – Zone protejate. 

MDLPA

 ▷Armonizează documentele strategice cu modificările din sectorul 
mediu (Strategia Națională pentru Dezvoltare Teritorială, Politica de 
Dezvoltare Urbană etc.)

  MDLPA

MADR ▷Evidențiează coridoarele ecologice în sistemul informatic de 
identificare a parcelelor (SIIP)

 MMAP, MDLPA, ANCPI ▷Actualizează datele spațiale conform UE**. Actualizează legislația națională (ex. Ordonanța Guvern nr. 4/2010 ref. Infrastructura națională pentru informații spațiale în România privind zonele protejate)

MMAP, MIPE, MDLPA, MTI ▷Finanțează prin surse naționale de finanțare (ex. programe operaționale) implementarea măsurilor de management a coridoarelor și rețelei ecologice (inclusiv monitorizarea)


