
 

 

 

 

  

  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

 

 

ORDIN  

Nr. ..................../....................... 

 

pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună și floră sălbatică 

 

 

 

 

Având în vedere  Referatul de aprobare nr.185316/DB/03.09.2020 al Direcției Biodiversitate,  

 

Ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 376/CJ/21.09.2020 

 

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de 

la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului 

mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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 și 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 și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul  

 

 

ORDIN: 

 

 

       Art. 1 – Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) și alin. (2) 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 și  

 



 

 

 

 

completările ulterioare se aprobă capturarea/marcarea/eliberarea/relocarea sau translocarea unor 

exemplare de specii de floră și faună sălbatică din județele Bacău, Neamț, Iași, Bistrița- Năsăud, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Speciile Numărul 

exemplarelor 

Stadiul de dezvoltare 

(ouă, larve imature, 

plantule sau adulţi, 

pui, animale adulte) 

Starea 

exemplarelor 

înaintea prelevării 

(vii, moarte, 

rănite, cu 

dizabilităţi) 

Starea 

exemplarelor 

după prelevare 

(vii, moarte, 

rănite, cu 

dizabilităţi) 

1 Alcedo atthis 2 animale adulte vii vii (translocate) 

2 Anas 

platyrhynchos 6 

animale adulte vii vii (translocate) 

3 Anas querquedula 2 animale adulte vii vii (translocate) 

4 Anser anser 3 animale adulte vii vii (translocate) 

5 Anthus 

campestris 2 

animale adulte vii vii (translocate) 

6 Aquila pomarina 1 animale adulte vii vii (translocate) 

7 Arytrura 

musculus 5 

animale adulte vii vii (translocate) 

8 Aspius aspius 25 animale adulte vii vii (translocate) 

9 Austropotamobius 

torrentium 25 

animale adulte vii vii (translocate) 

10 Aythya ferina 2 animale adulte vii vii (translocate) 

11 Barbastella 

barbastellus 2 

animale adulte vii vii (translocate) 

12 Barbus 

meridionalis 25 

animale adulte vii vii (translocate) 

13 Bombina 

bombina 30 

animale adulte vii vii (translocate) 

14 Bombina 

variegata 30 

animale adulte vii vii (translocate) 

15 Botaurus stellaris 1 animale adulte vii vii (translocate) 

16 Bubo bubo 1 animale adulte vii vii (translocate) 

17 Buteo buteo 1 animale adulte vii vii (translocate) 

18 Callidris 

ferruginea 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

19 Callidris minuta 1 animale adulte vii vii (translocate) 

20 Callidris 

temminckii 1 

animale adulte vii vii (translocate) 



 

 

21 Callimorpha 

quadripunctaria 10 

animale adulte vii vii (translocate) 

22 Caprimulgus 

europaeus 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

23 Cerambyx cerdo 5 animale adulte vii vii (translocate) 

24 Charadrius dubius 1 animale adulte vii vii (translocate) 

25 Ciconia ciconia 2 animale adulte vii vii (translocate) 

26 Ciconia nigra 1 animale adulte vii vii (translocate) 

27 Circus cyaneus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

28 Cobitis taenia 50 animale adulte vii vii (translocate) 

29 Colias 

myrmidone 10 

animale adulte vii vii (translocate) 

30 Cottus gobio 20 animale adulte vii vii (translocate) 

31 Crex crex 1 animale adulte vii vii (translocate) 

32 Dendrocopos 

leucotos 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

33 Dendrocopos 

syriacus 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

34 Dryocopus 

martius 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

35 Echium russicum 5 planta cu rădăcină vii vii (translocate) 

36 Emberiza 

hortulana 2 

animale adulte vii vii (translocate) 

37 Emys orbicularis 4 animale adulte vii vii (translocate) 

38 Euphydryas 

maturna 20 

animale adulte, larve vii vii (translocate) 

39 Falco peregrinus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

40 Falco subbuteo 1 animale adulte vii vii (translocate) 

41 Falco tinnunculus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

42 Falco vespertinus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

43 Ficedula albicollis 1 animale adulte vii vii (translocate) 

44 Ficedula parva 1 animale adulte vii vii (translocate) 

45 Fulica atra 2 animale adulte vii vii (translocate) 

46 Gavia arctica 1 animale adulte vii vii (translocate) 

47 Gavia stellata 1 animale adulte vii vii (translocate) 

48 Glaucidium 

passerinum 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

49 Gobio 

albipinnatus 25 

animale adulte vii vii (translocate) 

50 Gobio kessleri 25 animale adulte vii vii (translocate) 

51 Gobio 25 animale adulte vii vii (translocate) 



 

 

uranoscopus 

52 Iris aphylla ssp. 

hungarica 2 

planta cu rădăcină vii vii (translocate) 

53 Lanius collurio 1 animale adulte vii vii (translocate) 

54 Lanius minor 1 animale adulte vii vii (translocate) 

55 Leptidea morsei 10 animale adulte vii vii (translocate) 

56 Lucanus cervus 10 animale adulte vii vii (translocate) 

57 Lullula arborea 1 animale adulte vii vii (translocate) 

58 Lutra lutra 1 animale adulte vii vii (translocate) 

59 Lycaena dispar 5 animale adulte vii vii (translocate) 

60 Maculinea teleius 5 animale adulte vii vii (translocate) 

61 Mergus albellus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

62 Mergus 

merganser 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

63 Merops apiaster 1 animale adulte vii vii (translocate) 

64 Misgurnus fossilis 20 animale adulte vii vii (translocate) 

65 Myotis 

bechsteinii 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

66 Nycticorax 

nycticorax 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

67 Pernis apivorus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

68 Phalacrocorax 

carbo 5 

animale adulte vii vii (translocate) 

69 Philomachus 

pugnax 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

70 Pholidoptera 

transsylvanica 10 

animale adulte vii vii (translocate) 

71 Picus canus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

72 Platalea 

leucorodia 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

73 Podiceps 

griseigena 1 

animale adulte vii vii (translocate) 

74 Rhodeus sericeus 

amarus 30 

animale adulte vii vii (translocate) 

75 Rosalia alpina 10 animale adulte vii vii (translocate) 

76 Sabanejewia 

aurata 30 

animale adulte vii vii (translocate) 

77 Spermophilus 

citellus 5 

animale adulte vii vii (translocate) 

78 Sylvia nisoria 1 animale adulte vii vii (translocate) 

79 Tringa glareola 1 animale adulte vii vii (translocate) 



 

 

80 Tringa nebularia 1 animale adulte vii vii (translocate) 

81 Tringa totanus 1 animale adulte vii vii (translocate) 

82 Triturus cristatus 20 animale adulte vii vii (translocate) 

83 Triturus vulgaris 

ampelensis 20 

animale adulte vii vii (translocate) 

84 Vanellus vanellus 2 animale adulte vii vii (translocate) 

 

 

 

     Art. 2 - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 

20.06.2025 

       (2) Capturarea/marcarea/eliberarea/recoltarea sau translocarea după caz, a exemplarelor din 

speciile de floră și faună sălbatică prevăzute la art. 1 se realizează numai de către Unitatea de Suport 

pentru Integrare, denumită în continuare beneficiarul activității, cu personal tehnic de specialitate. 

 (3) Capturarea exemplarelor de faună sălbatică prevăzute la art.1 se va face folosind metode și 

mijloace legale cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii acestora. 

 (4) Recoltarea unor părţi ale organelor vegetative de la speciile de floră sălbatică se va realiza 

numai de beneficiarul activității. 

            (5) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de 

carburanţi şi/sau lubrifianţi.  

(6 ) Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare 

de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât 

posibil, a activităţilor generatoare de poluare fonică.  

(7) Beneficiarul activităţii prevăzut la alin. (2) se obligă să nu degradeze situl pentru care se 

aplică derogarea şi va ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a 

acestora.  

 (8) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul se anunţă imediat autorităţile pentru 

protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și Garda Naţională de Mediu.  

(9) Pentru activitățile prevăzute la alin. (2) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru 

recoltare/capturare.  

     Art. 3 - (1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul activității are obligaţia să transmită 

autorităţii județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat 

acțiunea de capturare un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute.  

          (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

         (3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia 

în baza datelor prevăzute la alin. (1). 

 

 

 

 



 

 

 

      Art. 4 – Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul 

subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția 

mediului. 

 

      Art. 5 –  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....... 

 

 

RAPORT 

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute 

- model - 

 

    Solicitant ............................................................... 

    .......................................................................... 

    Specia pentru care s-a acordat derogarea 

    .......................................................................... 

    Numărul exemplarelor ..................................................... 

    Stadiul de dezvoltare .................................................... 

    Starea exemplarelor înainte de prelevare ................................. 

    Starea exemplarelor după prelevare ....................................... 

    Locul de prelevare ....................................................... 

    .......................................................................... 

    Data prelevării .......................................................... 

    Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ........................... 

    .......................................................................... 

    .......................................................................... 

    Stocarea şi destinaţia specimenelor ...................................... 

    .......................................................................... 

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII 

     _ 

    |_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale 

     _ 

    |_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, 

animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri 

     _ 

    |_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, 

inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă 

fundamentală pentru mediu 



 

 

     _ 

    |_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de 

reproducere necesare în acest scop 

     _ 

    |_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură 

limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare  

    (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul 

derogării.) 

 

    Data ..................................................................... 

    Semnătura ............................................................ 


