
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ținând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 

mediului şi al regimului străinilor, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. III din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul protecției mediului, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Art. unic. - Hotărârea 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1070 din 30 decembrie 

2016, se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

1.-Alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul conținut: 

 “(1) Sediul ANANP este în municipiul București, .” 

 

2.-Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul conținut: 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226719&d=2016-06-04#p-43226719


“(2) Sigla, însemnele proprii şi modelul uniformelor ANANP se aprobă prin ordin 

al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la 

propunerea preşedintelui ANANP.” 

 

3. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul conținut: 

“(21) Prin decizie a președintelui ANANP pot fi delegate atribuții și persoanelor cu 

funcții de conducere, cu respectarea prevederilor legale.” 

 

4. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul conținut: 

“(2) ANANP funcţionează cu un număr de 490 de posturi, inclusiv demnitarii şi 

posturile aferente cabinetului preşedintelui.” 

 

5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul conținut: 

 

“(3) În cadrul ANANP se organizează şi funcţionează  structuri teritoriale 

organizate la nivel de servicii, în fiecare județ, cu rol de administrare a ariilor 

naturale protejate.” 

 

6. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică și va avea următorul conținut: 

“(4)-Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, statele de 

funcții și numărul de posturi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în limita 

numărului maxim de posturi, conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 

minim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.” 

 

7. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul conținut: 

“(2) Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate  se organizează 

potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al 

ministrului mediului și își desfășoară activitatea în municipiul București, sector 6, 

Aleea Lacul Morii nr. 151.” 

 

8. Litera c) a articolului 7 se modifică și va avea următorul conținut: 

“c) încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor 

naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii;” 

 

9. Litera d) a articolului 7 se modifică și va avea următorul conținut: 

“d) 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;” 

 



10. Litera f) a articolului 7 se modifică și va avea următorul conținut: 

“f) elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă 

pentru administratori;” 

 

11.După litera i) se completează cu următoarea literă: 

“j) realizează parteneriate cu instituții publice sau private precum și cu organizații 

neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor sale” 

 

11.Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

12. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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