
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului 

 

 

Secţiunea a 2-a -Motivele emiterii proiectului de act normativ 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

 

                 

Având în vedere faptul că activitatea de management a ariilor 

protejate la nivelul ţării noaste este relativ nouă, s-a impus 

dezvoltarea capacităţii instituţionale de management a acestora 

prin crearea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei 

nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate are 

următoarele atribuţii specifice: 

    a) propune proiectul de plan strategic de acţiune privind 

managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi 

pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; 

    b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea 

planului strategic de acţiune privind managementul reţelei 

naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, 

care se aprobă prin ordin al acestuia; 

    c) încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de 

administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, 

în conformitate cu prevederile legii; 

    d) evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de 

administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor 

de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din 

Legea nr. 95/2016; 

    e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, apelor şi pădurilor la elaborarea procedurii-

cadru privind întocmirea şi monitorizarea planurilor de 



management pentru ariile naturale protejate, precum şi a 

metodologiei de evaluare şi aprobare a acestora; 

    f) elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul 

de competenţă pentru administratori şi custozi; 

    g) completează şi actualizează bazele de date privind reţeaua 

naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, 

arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, la 

solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

apelor şi pădurilor; 

    h) asigură accesul publicului la informaţii generale de interes 

public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi 

serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în 

condiţiile legii; 

    i) completează şi actualizează baza de date naţională cu privire 

la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la 

această stare. 

   În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea  nr. 

95/2016  

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, cu 

modificările și completările ulterioare, “Agenţia Naţională pentru 

Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru 

managementul ariilor naturale protejate prin: 

    a) structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel 

de direcţie sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale 

protejate; 

    b) structuri de administrare special constituite aflate în relaţie 

contractuală, în coordonarea agenţiei;” 

Totodată, conform alin. (5) art. 1 din același act normativ, 

“Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile 

sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate 

neatribuite.” 

 

 

11. În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



aplicarea directă a 

acestuia 

 

2.  Schimbări 

preconizate 

 

   În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea  nr. 95/2016 

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, cu 

modificările și completările ulterioare, “numărul maxim de 

posturi alocate Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

este de 490.” 

Ca urmare, proiectul de act normativ prevede stabilirea numărului 

de posturi la 490 posturi precum și stabilirea noii structuri 

organizatorice, astfel: 

-se înființează Serviciul Corp Control, Serviciul Administrativ, 

Serviciul Resurse Umane, Serviciul Economic și Achiziții, 

Compartimentul Juridic, Serviciul IT, Baze de date, GIS și 

analiză, Direcția Programe și Proiecte și Compartimentul 

Comunicare și Relații cu Publicul, Serviciul Monitorizare Arii 

Naturale Protejate, Relația cu Comunitățile Locale, Proceduri 

Certificare Marcă, Parcuri, Serviciul Monitorizare și Emitere 

Avize. 

-totodată se înființează 41 servicii teritoriale care vor asigura 

administrarea ariilor naturale protejate. 

Având în vedere faptul că în imobilul din municipiul București, 

sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 151 va funcționa Serviciul 

teritorial București-Ilfov și totodată va asigura spațiu pentru 

desfășurarea activității Colegiului Ştiinţific Naţional pentru Ariile 

Naturale Protejate precum și pentru perfecționarea personalului, 

sediul ANANP se stabilește în municipiul București. 

La articolul 2 alineatul (2) se va modifica și reglementează faptul 

că sigla, însemnele proprii şi modelul uniformelor ANANP se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui ANANP. 

Pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate la 

nivel național se creează posibilitatea delegării de către președinte 

a unor competențe către persoanele cu funcții de conducere, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În conformitate cu prevederile alin. (1) litera b) a art. 18 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, 

“administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale 

patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale 

protejate se face, potrivit legii, prin:… 



        b) structuri de administrare special constituite, cu 

personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, 

a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi 

ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale 

administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi 

de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee constituite 

potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională 

pentru Arii Naturale Protejate.” 

Ca urmare, se modifică litera c) a articolului 7 din proiectul de 

hotărâre pentru a reglementa faptul că ANANP încheie contracte 

de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale 

protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii.  

În conformitate cu art. 2 litera d) din Legea  nr. 95/2016 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, cu modificările și 

completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 

Protejate are ca atribuţie  stabilirea şi punerea în practică a 

criteriilor de performanţă pentru evaluarea administratorilor 

ariilor naturale protejate. Ca urmare, litera d) a articolului 7 din 

proiectul de hotărâre se modifică și prevede faptul că ANANP 

evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare a 

ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă 

stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016. 

Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede faptul că “de la data înfiinţării 

structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 

Protejate, atribuţiile custozilor vor fi preluate de către acestea." 

Ca urmare, litera f) a articolului 7 se modifică în sensul eliminării 

sintagmei “custozi” și ca urmare, ANANP va elabora ghiduri de 

bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru 

administrator. 

 

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



     macro-economic 

1.1 Impactul    asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Impactul    asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Se vor înființa la nivel teritorial 400 de locuri de muncă. 

4.  Impactul asupra 

mediului 

Agenția va avea contribuţii semnificative în ceea ce priveşte 

protecţia calităţii mediului prin întărirea capacităţii de 

management a ariilor naturale protejate şi implicit asupra speciilor 

protejate, habitatelor naturale şi peisajelor.  

 

5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a -Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media 

pe 5 ani 

 

   mii lei 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

    a) buget de stat, din acesta:       

         (i)  impozit pe profit        

         (ii) impozit pe venit       

    b)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

      

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

4.997 36.381 30.881 30.881 30.881 30.881 

  a) buget de stat, din acesta: 4.897 35.881 30.381 30.381 30.381 30.381 

        (iii)   cheltuieli de capital   6500 1000 1000 1000 1000 

    b) credit extern       

    c) surse proprii  100 500 500 500 500 500 



   3.  Impact financiar, 

plus/minus, din care:  

      

     a) buget de stat  4.897 35.881 30.381 30.381 30.381 30.381 

   4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor  bugetare  

Atragerea fondurilor europene și creșterea veniturilor 

proprii 

   5.   Propuneri pentru a 

compensa reducerea  veniturilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

   7. Alte informaţii  

 

Nu au fost identificate.  

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative învigoare, ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

      Prezentul act normativ vine în sprijinul 

îmbunătăţirii sistemului de management al ariilor 

naturale protejate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi totodată ca necesitate în vederea 

îmbunătăţirii raportărilor către forurile 

internaţionale şi europene urmare a convenţiilor 

internaţionale ratificate şi a directivelor Uniunii 

Europene.  

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Deşi actul normativ nu are rolul de a implementa 

legislaţia europeană, acesta este în concordanţă cu 

reglementările în vigoare.  

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/ sau 

documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 



6. Alte informaţii  Nu au fost identificate.  

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normative 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

  Proiectul de act normativ a avut la bază mai 

multe consultări cu principalii factori interesaţi, 

respectiv consultări cu reprezentanţi ai altor 

instituţii publice implicate direct sau indirect în 

activitatea de administrare a ariilor naturale 

protejate (Regia Naţională a Pădurilor, care 

administrează 22 parcuri naţionale şi naturale şi 

mai multe arii naturale protejate care nu necesită 

constituirea de structuri de administrare, 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare care sunt custozi ai unor arii protejate 

etc.). De asemenea, din Colegiul ANANP pot face 

parte reprezentanți ai Academiei Române, 

autoritate ştiinţifică recunoscută în domeniul 

ariilor naturale protejate.  

Proiectul actului normativ a fost avizat favorabil 

de Consiliul Legislativ prin avizul nr..  

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului 

de act normativ 

Reprezentativitatea organizațiilor 

neguvernamentale și a institutelor de cercetare. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 



Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

5. Informaţii privind avizarea de 

către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ. 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită 

procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de Legea   nr. 

52/2003, acesta fiind publicat pe pagina de internet 

a Ministerului Mediului.  

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii  

 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 



  Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea 

şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care în forma 

prezentată a fost avizat de către ministerele interesate și de către Consiliul Legislativ şi pe 

care îl supunem spre aprobare. 
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