
 

 

 

                                                                        
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor 

invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 

prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive 

 
Rezultatul a fost recepționat și  

este conform cerințelor C.F. 
 

Avizat, 
Nicolae MANTA 

Manager proiect 
 

Lista cu  
tipurile de informații și documente necesare  

pentru obținerea autorizațiilor 
 

Activitatea 3.3. Dezvoltarea instrumentelor suport pentru implementarea 

planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare 

 

 

Subactivitatea 3.3.3. Stabilirea unui sistem de autorizații care să permită 

unităților să efectueze cercetări sau conservare ex-situ în ceea ce privește 

speciile alogene invazive de interes pentru Uniune. 

 

 

Partener 1: Universitatea din București 

Beneficiar: Ministerul Mediului 

 

Manager tehnic UB 

Prof. dr. Paulina Anastasiu 
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Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 

alogene invazive 

Cod proiect: POIM2014+ 120008 

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative 

necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si raspândirii speciilor 

alogene invazive. 

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018 

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei 
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Experți implicați 

 

Bara Liliana – Expert politici europene – coordonator obiectiv 

Ioja Cristian - Expert plan acțiune specii invazive 1 – coordonator activitate 

Nita Mihai - Expert plan acțiune specii invazive 2 

Frim Alina  - Expert plan acțiune specii invazive 5 

Vanau Gabriel - Expert biodiversitate 5 
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Tipurile de informații și documente necesare pentru obținerea autorizațiilor pentru 

deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive 

 

În cazul activităților de producție științifică și utilizare farmaceutică ulterioară, precum și pentru 

activitățile grădinilor zoologice, acvariilor și terariilor deschise publicului, pentru activitățile grădinilor 

botanice și a parcurilor dendrologice, pentru activitățile de producție, import, export, plasare pe piață 

din industria farmaceutică, textilă, alimentară și din alte domenii, dar care implică specii alogene 

invazive de interes pentru Uniune și pentru România, care intră sub incidența Regulamentului (UE) 

1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea și 

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, procedura de autorizare se va 

desfășura după obținerea autorizării din partea Comisiei Europene, conform articolului 9 din 

Regulamentul 1143/2014.  

Documentația prezentată de titular la solicitarea autorizației de mediu conține în plus cerințele 

specifice prevăzute în Procedura de obținere a autorizației de mediu, tipurile de informații necesare 

pentru obținerea autorizațiilor, dar și documentele esențiale. Atunci când cere eliberarea unei 

autorizații, solicitantul furnizează toate dovezile necesare, care permit autorității competente pentru 

protecția mediului să evalueze impactul speciilor alogene invazive asupra mediului. 

 

1. Identificarea tipurilor de informații necesare pentru obținerea autorizațiilor pentru 

deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive și argumentarea relevanței lor  

Ca un prim set de informații necesare pentru obținerea autorizațiilor considerăm existența unui 

inventar detaliat al speciilor alogene invazive care fac obiectul autorizării, atât din perspectiva listei 

Uniunii Europene (prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului), cât și a listei naționale. 

Așadar, trebuie să existe un inventar exact al speciilor alogne invazive care fac obiectul autorizării, 

astfel: 

▪ Inventarul speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune (denumirea științifică, denumirea 

comună, Codul NC (Nomenclatura Combinată (NC), așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 

2658/87 al Consiliului), descrierea specie/speciilor, forma în care specia se găsește (vie, semințe, 

embrioni, altele), cantitate existentă (număr de indivizi, greutate, etc.), o estimare a potențialului 

invaziv al speciei/speciilor). 

▪ Inventarul speciilor alogene invazive de interes național (denumirea științifică, denumirea 

comună, codul din lista națională, descrierea specie/speciilor, forma în care specia se găsește (vie, 

semințe, embrioni, altele), cantitate existentă (număr de indivizi, greutate, etc.), o estimare a 

potențialului invaziv al speciei/speciilor). 

Totodată, o condiție esențială pentru autorizare o reprezintă existența autorizării din partea Comisiei 

Europene pentru activitățile pevăzute în art. 9 din Regulamentul (UE) nr.1143/2014 al Parlamentului 
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European și al Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive.  

Autorizația pentru deținerea sau utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și de interes 

pentru Uniune se eliberează în conformitate cu această procedură și are o valabilitate egală cu a 

autorizației de mediu. Autorizația include restricțiile necesare reducerii riscului de evadare sau de 

răspândire a speciei în cauză și se eliberează strict pentru speciile declarate.  

Orice schimbare a informațiilor inițiale prezentate în tabelul 1 se notifică Autorității emitente a 

prezentei autorizații în termen de 30 de zile. În scopul monitorizării instituțiilor autorizate să 

dețină/utilizeze specii alogene invazive de interes național sau pentru Uniune, acestea trebuie să 

depună o dată la 2 ani un raport de monitorizare a speciilor pe care le deține. Acest raport va ține cont 

inclusiv de noile modificări ale listelor de specii alogene invazive de interes național și de interes 

pentru Uniune. 

 

Tabelul 1 – Lista informațiilor necesare pentru obținerea autorizării și argumentarea relevanței lor 

Tip informații Descriere Relevanță și detalieri 

Date generale 
despre instituție 

Date generale necesare pentru 
completarea Fișei de prezentare 
și a Declarației inițiale. 

Informații necesare 
- Denumirea societății, unității, firmei 
etc., adresa poștală, website, telefon, 
fax, e-mail, 
- Certificări existente (ISO 
14001:2015, ISO 9001:2015 etc.), 
- Amplasamentul pe care se 
desfășoară activitatea, inclusiv cu 
punctele de lucru, 
- Profilul de activitate, 
- Forma de proprietate, 
- Regimul de lucru (ore/zi, 
zile/săptămână, zile/an). 

Tipul de activitate Tipul de activitate pentru care se 
emite autorizația. 

Activitatea instituției trebuie 
încadrată în una din categoriile 
prevăzute: a. Producție în scopuri 
științifice și utilizarea ulterioară în 
scop medicinal; b. Grădină 
zoologică/Acvariu/Terariu; c. Grădină 
botanică/Parc dendrologic; d. Altă 
activitate autorizată anterior de 
Comisia Europeană. 

Activități și dotări  Informații despre activitatea 
specifică desfășurată și dotări. 

Se prezintă activitatea specifică 
desfășurată, cu informații complete, 
inclusiv descrierea proceselor 
tehnologice, gestiunea deșeurilor 
produse, colectate, valorificate, 
eliminate. 
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Tip informații Descriere Relevanță și detalieri 

Dotările specifice: clădiri, 
echipamente, utilaje, instalații, 
mașini, aparate, mijloace de 
transport utilizate în activitate, 
sisteme proprii de supraveghere a 
instalației/instalațiilor sau a 
procesului/proceselor tehnologice. 

Informații generale 
de mediu 

Surse de poluanți și protecția 
factorilor de mediu la nivelul 
amplasamentelor instituției. 

Informații pentru autorizația 
generală de mediu, referitoare la 
sursele de poluare, instalații și măsuri 
de protecție pentru calitatea aerului, 
apei, zgomot și vibrații, protecția 
solului și subsolului, protecția 
împotriva radiațiilor, gestiunea 
deșeurilor. 

Descrierea speciilor Inventarul speciilor alogene de 
interes pentru Uniune și de 
interes național existente la 
nivelul unității. 

Inventarul speciilor alogene invazive 
de interes pentru Uniune așa cum 
sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) 
nr. 2658/87 al Consiliului) și 
Inventarul speciilor alogene invazive 
de interes național cu următoarele 
informații: 
- denumirea științifică,  
- denumirea comună,  
- codul din lista națională, 
- descrierea specie/speciilor,  
- forma în care specia se găsește (vie, 
semințe, embrioni, altele),  
- cantitate existentă (număr de 
indivizi, greutate, etc.),  
- o estimare a potențialului invaziv al 
speciei/speciilor. 

Justificarea 
importanței 
speciilor 

Justificarea adecvată a 
importanței deținerii sau 
utilizării speciilor alogene 
invazive. 

Informații privind justificarea 
adecvată a importanței deținerii sau 
utilizării speciilor alogene invazive 
care fac obiectul autorizării, în 
contextul necesității unei analize 
cost-beneficiu a utilizării acestora. 

Delimitarea 
speciilor 

Delimitarea clară pe 
amplasament a speciilor alogene 
invazive. 

Existența marcajului sau a 
identificării efective a tuturor 
exemplarelor speciilor alogene 
invazive deținute. 

Descrierea spațiilor Detalierea și caracterizarea 
spațiilor la nivelul cărora sunt 
gestionate speciile alogene 
invazive. 

Informațiile privind adecvanța 
spațiilor izolate pentru deținerea 
și/sau utilizarea speciilor alogene 
invazive, atât din perspectiva 
spațiului, cât și al capacității de 
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Tip informații Descriere Relevanță și detalieri 

eliminare a riscului de evadare, 
răspândire sau evacuare, inclusiv de 
către persoane neautorizate din 
spațiile în care sunt ținute. 

Descrierea 
personalului 

Existența personalului 
responsabil de gestionarea 
speciilor alogene invazive. 

În procesul de manipulare a speciilor 
alogene invazive trebuie să se asigure 
existența personalului responsabil de 
gestionarea speciilor alogene 
invazive, cu pregătire adecvată, care 
să poată gestiona toate riscurile 
prezentate mai sus. 

Procedurile de 
întreținere 

Informațiile privind procedurile 
de curățenie, gestionare a 
deșeurilor și întreținere. 

Prin acestea se se garantează că 
niciun exemplar sau părți 
reproducătoare nu pot evada, nu se 
pot răspândi sau nu pot fi evacuate 
de către persoane neautorizate. 

Monitorizare și 
supraveghere 

Monitorizarea speciilor pe care 
le deține solicitantul autorizației. 

Raportul de monitorizare trebuie să 
țină cont inclusiv de noile modificări 
ale Listei de specii alogene invazive 
de interes național și de interes 
pentru Uniune. Este important ca în 
cazul în care, prin actualizarea listei 
de specii alogene invazive de interes 
național sau de interes pentru 
Uniune, beneficiarul autorizației să 
considere aceste noi specii în raportul 
precizat, cu prezentarea explicită a 
capacității de asigurare a spațiilor 
izolate. 

Evaluarea riscurilor Metodologia și protocoalele 
pentru evaluarea riscului 
generale asociate speciilor 
deținute. 

Constituie un tip de infomații 
relevante pentru obținerea 
autorizației și trebuie să ia în 
considerare elementele comune așa 
cum sunt ele descrise în 
Regulamentul delegat (UE) 2018/968 
al Comisiei din 30 aprilie 2018 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 
1143/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului referitor la 
evaluarea riscurilor în ceea ce 
privește speciile alogene invazive. 

Abordarea 
situațiilor de 
urgență 

Abordarea situațiilor în care are 
loc o evadare sau o răspândire. 

În situațiile derogatorii prevăzute de 
articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 
1143/2014, în procedura de 
autorizare a activităților cu specii 
invazive desfășurate în condiții de 
izolare se prevede la alineatul (2), 
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Tip informații Descriere Relevanță și detalieri 

litera (f) că: ”solicitantul a prevăzut 
un sistem de supraveghere 
permanentă și a întocmit un plan 
pentru situații de urgență, inclusiv un 
plan de eradicare, pentru gestionarea 
unei potențiale situații de evadare 
sau de răspândire. 
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2. Delimitarea clară a documentelor necesare pentru obținerea autorizațiilor  

Pentru autorizarea agenților economici care desfasoara activități ce presupun deținerea/utilizarea 

speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea Europeană aceștia trebuie să se 

încadreze în următoarele situații : 

a) Încadrarea în activitățile menționate sau existența autorizării din partea Comisiei Europene 

pentru activitățile prevăzute în art. 9 în Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 ; 

b) Existența marcajului sau a identificării efective a tuturor exemplarelor speciilor alogene invazive 

deținute și justificarea adecvată a importanței deținerii/utilizării, precum și adecvarea spațiilor izolate 

pentru deținerea și/sau utilizarea speciilor alogene invazive, atât din perspectiva spațiului, cât și al 

capacității de eliminare a riscului de evadare, răspândire sau evacuare, inclusiv de către persoane 

neautorizate din spațiile în care sunt ținute. 

c) Adecvarea metodelor utilizate pentru eliminarea, distrugerea ori eutanasierea selectivă a 

speciilor alogene invazive, astfel încât să asigure eliminarea riscului de evadare, răspândire sau 

evacuare. 

d) Existența personalului responsabil de gestionarea speciilor alogene invazive, cu pregătire 

adecvată și a unui sistemul funcțional de supraveghere permanentă a speciilor și a planului pentru 

situații de urgență, inclusiv un plan de eradicare și pentru gestionarea unei situații de evadare sau de 

răspândire.  

e) Existența procedurilor de curățenie, gestionare a deșeurilor și întreținere, prin care se garantează 

că niciun exemplar sau părți reproducătoare nu pot evada, nu se pot răspândi sau nu pot fi evacuate 

de către persoane neautorizate. 

 

Documentele necesare pentru obținerea autorizațiilor sunt prezentate în tabelul 2, alături de o scurtă 

descriere a acestora precum și prezentarea relevanței acestora pentru autorizarea gestionării speciilor 

alogene invazive. 

 

Tabelul 2 – Lista documentelor necesare pentru obținerea autorizării și argumentarea relevanței lor 

Nume document Descriere Relevanță și informații 

Cerere autorizare Cererere de obținere a 
autorizării de mediu de către 
instituție 

Regăsită în Anexa 2 la Procedură, 
Cererea reprezintă solicitarea emiterea 
autorizației de mediu în conformitate cu 
legislația specifică. Se menționează în 
clar activitatea ce va fi supusă autorizării 
și amplasamentul /amplasamentele de 
desfășurare a acesteia. 

Dovada plății Dovada plății tarifului pentru 
procedură 

Dovada plății tarifului pentru 
parcurgerea procedurii de emitere a 
autorizației de mediu; 

Planul de 
amplasament 

Planul de situație și limitele 
amplasamentului în format 
digital 

Conține planul de situație și planul de 
încadrare în zonă a obiectivului precum 
și limitele amplasamentului sub formă 
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Nume document Descriere Relevanță și informații 

de vector în format digital cu referință 
geografică, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970 (cel puțin pentru 
4 puncte în colțurile terenului ocupat). 

Fișa de prezentare și 
declarație 

Fișa de prezentare și de 
declarație ce se va întocmi și se 
va prezenta la autoritatea 
pentru protecția mediului, 
adaptată în funcție de specificul 
activității și de cadrul hidro-
geografic în care se desfășoară. 

Structura ei este prezentată în Anexa 3 la 
Procedură, conținând informații 
privitoare la: 
1. Date generale (date contact, 
certificări, amplasamente, profil de 
activitate, regim de lucru, formă de 
proprietate). 
2. Date specifice (activitatea 
desfășurată, dotări, bilanțul de 
materiale, asigurarea accesului și a 
utilităților) 
3. Surse de poluanți și protecția 
factorilor de mediu pe următoarele 
direcții: ape, atmosferă, zgomot și 
vibrații, sol și subsol, radiații, fond 
forestier, ecosisteme, biodiversitate și 
ocrotirea naturii, peisaj și zone de 
interes tradițional, gestionarea 
deșeurilor, substanțe periculoase, 
încadrarea în planurile de urbanism și 
amenajare a teritoriului, protecția 
așezărilor umane, reconstrucția 
ecologică, monitorizarea mediului. 

Anunț public Anunțul public al demarării 
procedurii de autorizare 

Fiecare Autoritate Competentă pentru 
Protecția Mediului are un model de 
anunț public personalizat prin care 
instituțiile să informeze publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a autorizației de mediu pentru 
activitatea desfașurată  în cadrul unui 
amplasament. De asemenea, acesta 
trebuie să conțină modalitatea de 
solicitare de informații și de depunere a 
propunerilor sau contestațiilor. 

Planul de gestionare 
a deșeurilor 

Planul de gestionare a 
deșeurilor 

Dacă este cazul solicitantul trebuie să 
facă dovada existenței: 
- planului de prevenire a generării de 
deșeuri și planul de gestionare a 
deșeurilor; 
- schema flux a gestionării deșeurilor. 

Proces-verbal pentru 
etape EIM 

Proces verbal pentru etape 
EIM 

Procesul-verbal de constatare a 
respectării tuturor prevederilor deciziei 
etapei de încadrare/a acordului de 
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Nume document Descriere Relevanță și informații 

mediu, după caz, întocmit la finalizarea 
proiectelor publice și private care au 
făcut obiectul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului. 

Acte de 
reglementare  

Acte de reglementare deținute Dacă este cazul solicitantul trebuie să 
prezinte următoarele acte de 
reglementare emise de alte autorități:  
- autorizația de gospodărire a apelor; 
- autorizația sanitară de funcționare; 
- alte autorizări relevante. 

Alte documente  Alte documente relevate Dacă este cazul solicitantul poate să 
prezinte următoarele: 
- dovada de  drept proprietate/folosință 
a spațiului/spațiile în care se desfășoară 
activitatea, 
- contracte de utilități, 
- contracte pentru gestionarea 
deșeurilor. 

Proces-verbal 
verificare 
amplasament 

Proces-verbal verificare 
amplasament realizat de 
reprezentatul ACPM 

Disponibil în Anexa 6 la Procedură 
procesul-verbal se completează cu 
ocazia verificării efectuate în teren în 
vederea soluționării cererii de autorizare 
din punct de vedere al protecției 
mediului. 

Cerințe specifice 
pentru anumite tipuri 
de activități 

Cerințe specifice de autorizare 
a activității grădinilor 
zoologice, acvariilor publice și 
centrelor de reabilitare și/sau 
îngrijire 

În cazul grădinilor zoologice, acvariilor 
publice și centrelor de reabilitare și/sau 
îngrijire se adaugă următoarele 
documente prevăzute în Anexa 9 la 
Procedură: 
a) Formularul de înregistrare prevăzut în 
tabelul nr. 1, cu toate documentele 
solicitate de acesta; 
b) Formularul de verificare a criteriilor 
necesare autorizării, prevăzut în tabelul 
nr. 2; 
c) Raportul autorității competente, 
conform tabelului nr. 3. 
 
Pentru autorizarea unei unități 
permanente, indiferent de scop, sunt 
respectate condițiile specifice prevăzute 
în secțiunea 1. 
Pentru autorizarea centrelor de 
reabilitare și/sau îngrijire se respectă 
condițiile specifice prevăzute în 
secțiunea a 2-a. 



 

 

 

                                                                        
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Nume document Descriere Relevanță și informații 

Pentru autorizarea grădinilor zoologice 
și a acvariilor publice se respectă 
condițiile specifice prevăzute în tabelele 
nr. 4 - 7, după caz. 

Documentația 
specifică pentru 
obținerea 
autorizației pentru 
deținere/utilizare a 
speciilor alogene 
invazive de interes 
național și pentru 
Uniunea Europeană, 
este prevăzută în 
anexa 14 la 
Procedură și trebuie 
să conțină: 

I. Informații generale despre 
instituția/ agentul economic 
care deține speciile invazive 

I.1. Denumire, adresă, număr act de 
înregistrare juridică, CUI; 
I.2. Descrierea activității pentru care se 
solicită autorizare; 

II. Detalii despre speciile 
alogene invazive de interes 
pentru Uniune deținute și/sau 
utilizate (pentru fiecare specie 
deținută se vor furniza 
următoarele detalii) 

II.1. Denumirea științifică a speciilor și 
descrierea acestora; 
II.2. Proveniența speciilor; 
II.3. Localizarea speciilor în cadrul 
spațiilor izolate; 
II.4. Cantitățile deținute (nr. 
indivizi/greutate) și forma sub care se 
găsesc (stare vie, semințe, plantule, 
embrioni, pui, adulți etc.) cu evaluarea 
potențialului de invazivitate; 
II.5. Potențial invaziv al fiecărei specii, 
argumentat prin referire la literatura de 
specialitate; 

III. Tipul de derogare solicitat 
de la restricțiile prevăzute la 
articolul 7 din Regulamentul 
UE nr. 1143/2014 

După caz: import, tranzit, deținere, 
creștere, transport, utilizare, schimb, 
reproducție, creștere sau cultivare). 

IV. Scopul pentru care se 
solicită eliberarea autorizației 

Cercetare, grădină zoologică, grădină 
botanică, acvariu, parc dendrologic, 
producție în scopuri științifice, altă 
activitate autorizată de Comisia 
Europeană. 

V. Justificarea importanței Justificarea importanței deținerii sau 
utilizării 

VI. Condițiile de asigurare a 
spațiilor izolate pentru 
deținerea și/sau utilizarea 
speciilor alogene invazive 

VI.1. Gradul de izolare fizică, prin care se 
elimină posibilitatea de a evada, de a se 
răspândi sau de a fi evacuate de către 
persoane neautorizate din spațiile în 
care sunt ținute;  
VI.2. Procedurile de curățenie, 
gestionare a deșeurilor și întreținere, 
prin care se garantează că niciun 
exemplar sau părți reproducătoare nu 
pot evada, nu se pot răspândi sau nu pot 
fi evacuate de către persoane 
neautorizate; 
VI.3. Modul de evacuare a exemplarelor 
din spațiile în care sunt ținute; 
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VI.4. Modul de eliminare, distrugere ori 
eutanasiere selectivă a speciilor alogene 
invazive și potențialul de propagare sau 
reproducere în afara spațiilor în care 
sunt ținute; 
VI.5. Evaluarea capacității spațiilor 
izolate pentru deținerea de specii 
alogene invazive; 

VII. Informații referitoare la 
personalul implicat în 
gestionarea speciilor alogene 
invazive 

VII.1. Prezentarea listei de persoane 
responsabile de gestionarea speciilor 
alogene invazive; 
VII.2. Concordanța pregătirii 
personalului responsabil pentru 
gestionarea speciilor alogene invazive. 

VIII. Modul de realizare a 
transportului 

Modul de realizare a transportului către 
și de la spațiile izolate. 

IX. Modul de marcare sau de 
identificare efectivă 

Modul de marcare sau de identificare 
efectivă, utilizând metode care nu 
cauzează durere, stres sau suferință ce 
pot fi prevenite; 

X. Evaluarea riscului de 
evadare, răspândire sau 
evacuare 

Evaluarea riscului de evadare, 
răspândire sau evacuare ținând cont de 
identitatea, biologia și mijloacele de 
dispersie a speciilor, de activitatea și de 
spațiile izolate avute în vedere, de 
interacțiunea cu mediul și de alți factori 
relevanți; 

XI. Prezentarea sistemului de 
supraveghere permanentă și a 
planului pentru situații de 
urgență 

Prezentarea sistemului de supraveghere 
permanentă și a planului pentru situații 
de urgență, inclusiv un plan de eradicare, 
pentru gestionarea unei potențiale 
situații de evadare sau de răspândire. 

Inventarul speciilor 
alogene invazive de 
interes pentru 
Uniune 

Inventarul detaliat al speciilor 
alogene invazive de interes 
pentru Uniune  

Inventarul speciilor alogene invazive de 
interes pentru Uniune așa cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
2658/87 al Consiliului) cu următoarele 
informații: 
- denumirea științifică,  
- denumirea comună,  
- codul din lista națională, 
- descrierea specie/speciilor,  
- forma în care specia se găsește (vie, 
semințe, embrioni, altele),  
- cantitate existentă (număr de indivizi, 
greutate, etc.),  
- o estimare a potențialului invaziv al 
speciei/speciilor. 
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Inventarul speciilor 
alogene invazive de 
interes național 

Inventarul detaliat al speciilor 
alogene invazive de interes 
pentru Uniune sau de interes 
național 

Inventarul speciilor alogene invazive de 
interes național cu următoarele 
informații: 
- denumirea științifică,  
- denumirea comună,  
- codul din lista națională, 
- descrierea specie/speciilor,  
- forma în care specia se găsește (vie, 
semințe, embrioni, altele),  
- cantitate existentă (număr de indivizi, 
greutate, etc.),  
- o estimare a potențialului invaziv al 
speciei/speciilor. 

Documentul anexă la 
autorizația de mediu 

Conținutul cadru al 
documentului anexă la 
autorizația de mediu pentru 
deținerea/utilizarea speciilor 
alogene invazive de interes 
național și pentru Uniunea 
Europeană 

Conține informații detaliate privitoare 
la: 
1. Titularul autorizației  
2. Numărul autorizației 
3. Autoritatea care emite autorizația 
4. Tipul de activitate pentru care se 
emite autorizația (a. Producție în scopuri 
științifice și utilizarea ulterioară în scop 
medicinal; b. Grădină zoologică/ 
Acvariu/ Terariu); c. Grădină 
botanică/Parc dendrologic; d. Altă 
activitate autorizată anterior de Comisia 
Europeană. 
5. Inventarul speciilor alogene invazive 
de interes pentru Uniune cu structura 
prezentată anterior 
6. Inventarul speciilor alogene invazive 
de interes național cu structura 
prezentată anterior 
7. Condiții pentru activitățile permise 
necesare reducerii riscului de evadare 
sau de răspândire a speciilor în cauză. 

 

 

În procedura de emitere a autorizației de mediu titularul activității, odată cu notificarea autorității 

competente trebuie să prezinte o serie de informații, parte dintre acestea având potențial de 

suprapunere cu informațiile specifice considerante relevante în procedura de autorizare a activităților 

vizând speciile alogene invazive. 

Astfel, în conținutul fișei de prezentare, titularul autorizației trebuie să prezinte o serie de informații 

privind planul de prevenire a generării de deșeuri și planul de gestionare a deșeurilor, precum și 

schema flux a gestionării deșeurilor, valabilă pentru toate tipurile de activități supuse autorizării. 
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Totodată, informațiile despre procedurile de curățenie, gestionare a deșeurilor și întreținere, prin care 

se garantează că niciun exemplar sau părți reproducătoare nu pot evada, nu se pot răspândi sau nu 

pot fi evacuate de către persoane neautorizate, sunt informații deosebit de importante din 

perspectiva autorizării activităților vizând speciile alogene invazive. Deși există potențial de 

suprapunere între aceste două categorii de informații, considerăm că acestea trebuie prezentate 

separat, informațiile privind fluxul deșeurilor în cazul autorizării activităților vizând speciile alogene 

invazive trebuind să fie focalizate asupra îndepărtării riscului privind evacuarea în mediul natural a 

unor exemplare sau părți aparținând speciilor exotice invazive. 

În cazul grădinilor zoologice și al centrelor de reabilitare și/sau îngrijire a animalelor, există de 

asemenea un potențial de suprapunere între informațiile prezentate în procedura specifică de 

autorizare a acestora și procedura de autorizare a lor din perspectiva specilor exotice invazive, în cazul 

în care o grădină zoologică deține astfel de specii. Astfel de informații sunt asociate cu deținerea și 

manipularea propriu-zisă a speciilor alogene invazive, sub aspectul afectării integrității fizice a 

personalului, de la accidente cauzate de agresivitatea speciilor, până la potențialul de infectare cu 

agenți patogeni, stabilirea unor măsuri adecvate pentru reducerea riscului de evadare a animalelor, 

sub aspectul construcției amplasamentelor și instrucției personalului.  

Concluzionând, în ambele proceduri specifice este necesară prezentarea de informații privind 

existența planului de urgență în caz de evadare a speciilor, însă informațiile aparținând celor două 

categorii trebuie detaliate din perspective diferite, în cazul grădinilor zoologice informațiile sunt în 

primul rând legate de evitarea riscului asupra sănătății și integrității populaței, incluzând anunțarea 

de urgență a personalului și conducerii; aplicarea de urgență a măsurilor adecvate per specie - 

detaliere; alertarea poliției sau pompierilor, după caz; protecția vizitatorilor prin calmarea, 

adăpostirea, evacuarea și acordarea primului ajutor; capturarea animalului pe cât posibil fără rănirea 

acestuia; utilizarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, după caz.  În ceea ce privește 

procedura specifică de autorizare a activităților vizând speciile exotice invazive, informațiile privind 

planul de urgență trebuie să se axeze pe riscul pe care evadarea unor exemplare aparținând unor 

specii exotice invazive îl are atât asupra sănătății și integrității populației, cât și riscul asupra mediului. 

Așadar, deși există potențial de suprapunere între aceste tipuri de informații, considerăm că detalierea 

lor din perspectivă specifică este necesară și aduce un plus în evaluarea cât mai corectă a impactului 

activităților în care sunt implicate speciile alogene invazive.  

 


