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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 recepţionat şi  

este conform cerinţelor C.F. 
 

Avizat, 
Nicolae MANTA 

Manager proiect 
 

Procedura  
pentru obtinerea autorizatiilor care să permită unităților să 

efectueze cercetări sau conservare ex -situ în ceea ce 
privește speciile alogene invazive de interes pentru Uniune 

(anexă la PNAACIP) 
 

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 ştiinţifice şi 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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Procedura  

pentru obtinerea autorizatiilor care să permită unităților să efectueze cercetări sau 

conservare ex situ în ceea ce privește speciile alogene invazive de interes pentru 

Uniune (anexă la PNAACIP) 

 

Procedura pentru obținerea autorizațiilor care să permită unităților să efectueze cercetări sau 

conservare ex situ în ceea ce privește speciile alogene invazive de interes pentru Uniune este parte 

integrantă a Procedurii de emitere a autorizației de mediu. La momentul actual este în dezbatere 

publică un nou Ordin de Ministru pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, 

ordin care abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizației de mediu. 

Procedura reglementează condiţiile de solicitare, de emitere, de revizuire sau actualizare a autorizației 

de mediu sau de respingere a solicitării de autorizare a activităţilor cu posibil impact semnificativ 

asupra mediului. Autorizaţia de mediu se emite în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 

195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Pentru activităţile de producție științifică și utilizare farmaceutică ulterioară, precum și pentru 

activitățile grădinilor zoologice, acvariilor și terariilor deschise publicului, care implică specii alogene 

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

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

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, documentaţia prezentată de titular 

la solicitarea autorizaţiei de mediu şi autorizaţia de mediu conţine în plus cerințele specifice prevăzute 

în Anexa nr. 14 la Procedură.  

Pentru activitățile grădinilor botanice și a parcurilor dendrologice, care implică specii alogene invazive 

de interes pentru Uniunea și pentru România, care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 

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

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, documentaţia prezentată de titular 

la solicitarea autorizației de mediu și autorizația de mediu conține doar cerințele specifice prevăzute 

în Anexa nr. 14 la Procedură.  

Pentru activităţile de producţie, import, export, plasare pe piaţă din industria farmaceutică, textilă, 

alimentară și din alte domenii care nu sunt menționate în Ordinul de Ministru, dar care implică specii 

alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România, care intră sub incidența Regulamentului 

(UE) nr. 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 (UE) nr.1143/2014. Documentaţia prezentată de titular la solicitarea autorizaţiei de 

mediu şi autorizaţia de mediu conţine în plus cerințele specifice prevăzute în Anexa nr. 14 la 

Procedură. 
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Necesitatea obținerii autorizațiilor este justificată de: 

1. Prevederile articolului 8 al Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 

alogene invazive: ”...statele membre instituie un 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. Atunci când utilizarea de produse derivate din specii alogene invazive de interes pentru Uniune 

este inevitabilă în beneficiul sănătății umane, statele membre pot, de asemenea, să includă în cadrul 

sistemului de autorizații producția științifică și utilizarea medicinală ulterioară”. 

2. Prevederile articolului 9 al Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 

alogene invazive: ”În cazuri excepționale, din motive de interes public incontestabil, inclusiv de natură 

socială sau economică, statele membre pot elibera autorizații unităților pentru a efectua alte activități 

decât cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) cu condiția autorizării din partea Comisiei, în 

conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol și în condițiile prevăzute la articolul 8 

alineatele (2) și (3)”. 

3. Prevederile articolului 12 alineatul 1 al Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și 

răspândirii speciilor alogene invazive: „Statele membre pot stabili o listă națională a speciilor alogene 

invazive de interes pentru un stat membru. Pentru aceste specii alogene invazive, statele membre pot 

aplica pe teritoriile lor măsuri similare celor prevăzute la articolele 7, 8, 13-17, 19 și 20, după caz. 

Respectivele măsuri sunt compatibile cu TFUE și se notifică Comisiei în conformitate cu dreptul 

Uniunii.” 

4. Creșterea numărului de proiecte și inițiative locale pentru eradicarea speciilor alogene invazive. 

5. Obligația României de a stabili un 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. 

6. Contextul proiectului 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, implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu 

Universitatea din București, care are ca finalitate realizarea în cadrul activității 3.3.3. a Procedurii 

pentru obținerea autorizațiilor care să permită unităților să efectueze cercetări sau conservare ex situ 

în ceea ce privește speciile alogene invazive de interes pentru Uniune. 

 

1. Delimitarea documentelor necesare pentru obținerea autorizațiilor 

Documentele necesare pentru obținerea autorizațiilor se împart în două categorii principale: 

documente generale necesare pentru obținerea autorizației de mediu și documente specifice privind 

prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. 

 

1.1. Documente generale necesare pentru obținerea autorizației de mediu: 

- Cererea pentru emiterea autorizației de mediu, 
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- Fișa de prezentare și declarație, 

- Dovada plății tarifului de obținere a autorizației de mediu, 

- Dovada că a făcut publică solicitarea prin anunţ public, 

- Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a amplasamentului instalaţiei precum şi coordonatele 

geografice ale acestuia, 

- Planul de prevenire a generării de deșeuri și planul de gestionare a deșeurilor, precum și schema flux 

a gestionării deșeurilor, 

- Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor prevederilor deciziei etapei de încadrare, a 

acordului de mediu, după caz, întocmit la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut 

obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; 

- Copie după actul care atestă dovada dreptului de folosință/proprietate asupra amplasamentului 

/instalaţiei pe care se desfăşoară activitatea, 

- Formularul de înregistrare însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii 

grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz. 

- Alte acte sau documente relevante, după caz, care pot susţine solicitarea. 

 

1.2. Documente specifice privind speciilor alogene invazive: 

- Informații generale despre instituția/ agentul economic care deține speciile invazive (Denumire, 

adresă, număr act de înregistrare juridică, CUI; Descrierea activității pentru care se solicită autorizare), 

- Inventarul speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană sau de interes național 

deținute și/sau utilizate. Pentru fiecare specie deținută se vor furniza următoarele detalii: denumirea 

științifică a speciilor și descrierea acestora; proveniența speciilor; localizarea speciilor în cadrul 

spațiilor izolat, cantitățile deținute (nr. indivizi/greutate) și forma sub care se găsesc (stare vie, 

semințe, plantule, embrioni, pui, adulți etc.) cu evaluarea potențialului de invazivitate; potențial 

invaziv al fiecărei specii, argumentat prin referire la literatura de specialitate, 

 - 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), 

- 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. 

- Justificarea importanței deținerii sau utilizării speciilor alogene invazive, 

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

Acestea vor include:  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; 

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 
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persoane neautorizate; modul de evacuare a exemplarelor din spațiile în care sunt ținute; modul de 

eliminare, distrugere ori eutanasiere selectivă a speciilor alogene invazive și potențialul de propagare 

sau reproducere în afara spațiilor în care sunt ținute; evaluarea capacității spațiilor izolate pentru 

deținerea de specii alogene invazive; 

- Informații referitoare la personalul implicat în gestionarea speciilor alogene invazive prin prezentarea 

listei de persoane responsabile de gestionarea speciilor alogene invazive; precum și concordanța 

pregătirii personalului responsabil pentru gestionarea speciilor alogene invazive, 

- Modul de realizare a transportului către și de la spațiile izolate, 

- Modul de marcare sau de identificare efectivă, utilizând metode care nu cauzează durere, stres sau 

suferință ce pot fi prevenite, 

- 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, 

- 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. 

 

1.3. Alte informații relevante pentru obținerea autorizațiilor 

Se vor considerarea următoarelor definiții, relavante pentru procedura de autorizare: 

a. ”Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană” – documentul integrat în autorizația de mediu, care permite unei entități juridice 

să dețină și să utilizeze specii alogene invazive de interes național sau pentru Uniune; 

b. „specie alogenă invazivă de interes pentru Uniune” -  o specie alogenă invazivă al cărei efect 

dăunător a fost considerat ca necesitând desfășurarea unei acțiuni concertate la nivelul Uniunii în 

temeiul articolului 4 alineatul (3) și care se regăsește pe Lista neagră a speciilor alogene invazive a 

Uniunii Europene; 

c. „specie alogenă invazivă de interes național” - o specie alogenă invazivă, alta decât speciile alogene 

invazive de interes pentru Uniune, pentru care Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului 

consideră, pe baza dovezilor științifice, că efectul dăunător al eliberării și răspândirii, chiar dacă nu 

este stabilit cu certitudine, este important pentru teritoriul său sau pentru o parte a acestuia și impune 

adoptarea de măsuri la nivelul statului membru respectiv; 

d. „cercetare” - o activitate descriptivă sau experimentală, efectuată în condiții reglementate, în 

vederea obținerii de noi cunoștințe științifice sau a dezvoltării de produse noi, inclusiv fazele inițiale 

de identificare, caracterizare și izolare a caracteristicilor genetice, altele decât acele caracteristici care 

determină caracterul invaziv al unei specii, ale speciilor alogene invazive, numai în măsura în care 

acestea sunt esențiale pentru a permite dezvoltarea caracteristicilor respective la speciile noninvazive; 

e. ”activități economice ce implică specii invazive de interes pentru Uniune” – o activitate economică 

care a obținut autorizarea din partea Comisiei Europene de a valorifica o speciei alogenă invazivă de 

interes pentru Uniune 
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f. „spațiu izolat” -  păstrarea unui organism în instalații închise din care evadarea sau răspândirea nu 

este posibilă; 

g. „conservare ex situ” - conservarea componentelor diversității biologice în afara habitatelor 

naturale ale acestora; pentru acest act legislativ relevante sunt activitățile din grădini zoologice și în 

grădini botanice. 

h. „eradicare” - eliminarea completă și permanentă a unei populații de specii alogene invazive prin 

mijloace letale sau neletale; 

i. „gestionare” - orice acțiune letală sau neletală care vizează eradicarea, controlul populației sau 

izolarea unei populații a unei specii alogene invazive, cu minimizarea, în același timp, a impactului 

asupra speciilor nevizate și asupra habitatelor acestora. 

 

Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea 

Europeană se eliberează în conformitate cu această procedură. 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. 

Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea 

Europeană se limitează la un număr de specii alogene invazive și exemplare care nu depășește 

capacitatea spațiilor izolate. Autorizația include restricțiile necesare reducerii riscului de evadare sau 

de răspândire a speciei în cauză. Autorizația însoțește permanent speciile alogene invazive vizate, pe 

parcursul păstrării sau introducerii speciilor respective pe teritoriul României. 

Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea 

Europeană se eliberează strict pentru speciile declarate. În cazul în care apar specii alogene noi de 

interes național sau pentru Uniunea Europeană, introduse/utilizate ulterior eliberării autorizației, 

instituția titulară este obligată să solicite o nouă autorizație.  

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate să retragă autorizația în orice moment, 

temporar sau permanent, în cazul apariției unor evenimente neprevăzute cu efecte dăunătoare 

asupra biodiversității sau a serviciilor ecosistemice aferente. În cazul în care are loc o evadare sau o 

răspândire, planul pentru situații de urgență se pune în aplicare imediat, iar autorizația se poate 

retrage, temporar sau permanent. Orice retragere a unei autorizații se motivează, iar în cazul în care 

informațiile științifice nu sunt suficiente, în temeiul principiului precauției și acordând atenție în mod 

corespunzător normelor administrative naționale.  

În scopul monitorizării instituțiilor autorizate să dețină/utilizeze specii alogene invazive de interes 

național sau pentru Uniunea Europeană, 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 

Listei de specii alogene invazive de interes național și de interes pentru Uniune. În cazul în care, prin 

actualizarea listei de specii alogene invazive de interes național sau de interes pentru Uniune, instituția 

care deține autorizația este obligată să considere aceste noi specii în raportul pe care îl elaborează o 

dată la doi ani, cu prezentarea explicită a capacității de asigurare a spațiilor izolate, fără a fi necesară 

reautorizarea. 
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2. Stabilirea responsabilităților și atribuțiilor instituțiilor 

În Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu care reglementează condiţiile de solicitare, de 

emitere, de revizuire/actualizare a autorizației de mediu sau de respingere a solicitării de autorizare a 

activităţilor cu posibil impact semnificativ asupra mediului responsabilitățile și atribuțiile instituțiilor 

implicate sunt în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2.1. Instituții responsabile cu derularea procedurii și emiterea autorizațiilor de mediu 

Conform prevederilor legale în vigoare, autoritatea competentă pentru protecția mediului 

responsabilă cu derularea procedurii pentru emiterea, revizuirea, actualizarea autorizaţiilor de mediu 

și respingerea solicitării, situație aplicabilă și în cazul ”Autorizației pentru deținerea/utilizarea speciilor 

alogene invazive de interes național și pentru Uniunea Europeană” este, după caz, autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau 

autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). 

În contextul prezentat, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului este agenția 

județeană pentru protecția mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în 

teritoriul suprapus cu Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". Competența pentru derularea procedurii 

pentru emiterea, revizuirea, actualizarea autorizaţiilor de mediu și respingerea solicitării în cazul 

”Autorizației pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană”, în mod similar revine autorității competente pe principiul teritorialității. Astfel, 

pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul unui judeţ, cu excepţia celor desfăşurate în perimetrul 

Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", autoritatea competentă pentru protecția mediului este agenţia 

județeană pentru protecţia mediului. Prin excepție, pentru activităţile desfăşurate total sau parţial în 

perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", autoritatea competentă pentru protecția mediului 

este Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

Respectând principiul teritorialității menționat mai sus, pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a 

două sau mai multe judeţe, autoritatea competentă pentru protecția mediului este ANPM, iar pentru 

activităţile pentru care autorizaţia de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului României, autoritatea 

competentă pentru protecția mediului este autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

În mod excepțional, pentru activităţile care nu pot fi încadrate în prevederile de mai sus, autoritatea 

publică centrală stabileşte competenţa de reglementare şi condiţiile de emitere a autorizației de 

mediu. Cu toate acestea, pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita participarea ANPM şi/sau ATPM sau poate 

delega acestora competenţa derulării prezentei proceduri, iar la rândul său, pentru activităţile aflate 

în competenţa de reglementare a ANPM, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega 

în totalitate sau în parte acesteia competenţa derulării prezentei proceduri, prin Decizie a 

președintelui ANPM, inclusiv emiterea actului de reglementare. 

În procedura de emitere, revizuire, actualizare a autorizaţiilor de mediu și respingere a solicitării, 

situație aplicabilă și în cazul ”Autorizației pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de 

interes național și pentru Uniunea Europeană”, autoritatea competentă pentru protecția mediului are 
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responsabilitatea derulării etapelor procedurale conform prevederilor legale, la termenele stabilite în 

procedură și de a verifica amplasamentul/instalaţia şi a completa procesul verbal de verificare a 

amplasamentului, document care stabileşte dacă sunt necesare informaţii sau documente 

suplimentare pentru emiterea autorizaţiei de mediu şi prevede, de comun acord cu titularul activității, 

un termen de prezentare al acestora. 

 

2.2. Instituții responsabile cu verificarea conformării condițiilor din autorizațiile de mediu, cu 

inspecția și controlul privind autorizațiile de mediu 

 În mod similar responsabilităților privind derularea procedurii și emiterea autorizațiilor de mediu, 

respectând principiul teritorialității, autoritatea competentă pentru verificarea conformării este 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului. 

Autoritatea competentă pentru inspecţie şi control este Garda Naţională de Mediu şi structurile sale 

teritoriale. 

 

2.2. Responsabilitatea titularului 

Instituțiile care gestionează specii alogene invazive au obligația să se autorizeze conform prezentei 

proceduri. Este interzisă deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și de interes 

pentru Uniunea Europeană, cu excepția situațiilor care fac obiectul autorizării pentru 

deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive, respectiv: 

a) Grădinile zoologice, acvariile și terariile deschise publicului 

b) Grădinile botanice și parcurilor dendrologice  

c) Activități care vizează producția științifică și utilizarea medicinală ulterioară 

d) Activități economice din industria farmaceutică, textilă sau alimentară/cercetare, precum și cele 

din sectorul agricol, silvic, zootehnic și piscicol, care implică specii invazive, cu respectarea prevederilor 

articolul 9 din Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 

octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. 

Titularii care solicită autorizarea de mediu pentru specii alogene invazive au obligația de a respecta 

toate termenele, procedurile și depune toate documentele prevăzute în Procedura de emitere a 

autorizației de mediu, la care se adaugă obligațiile ce le revin din Anexa 14 la Procedură ce este 

destinată în mod special gestionării speciilor alogene invazive. 

 

 

3. Delimitarea formatului documentului de autorizare 

Conform Anexei 14 la Procedura de emitere a autorizației de mediu, formatul documentului de 

autorizare este următorul: 
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Formatul autorizației pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și 

pentru uniunea europeană (conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2016/145 al 

Comisiei din 4 februarie 2016 de adoptare a formatului documentului care servește drept dovadă a 

eliberării de către autoritățile competente ale statelor membre a autorizației care permite unităților 

să efectueze anumite activități legate de speciile alogene invazive de interes pentru Uniune, în 

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

1. Titularul autorizației  2. Numarul 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 

c. Grădină botanică 

d. Altă activitate autorizată anterior de 

Comisia Europeană  
5. Inventarul speciilor alogene invazive 

de interes pentru Uniune 

 

5.1. Specie (denumire științifică) 

5.2. Specie (denumire comună) 

5.3. Codul NC (Nomenclatura Combinată 

(NC), așa cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87) 

5.4. Descriere 

5.5. Forma în care se găsește (vie, semințe, 

embrioni, altele) 

5.6. Cantitate existentă (număr de indivizi, 

greutate, etc.) 

5.7. Potențial invaziv 

6. Inventarul speciilor alogene invazive de 

interes național 

 

6.1. Specie (denumire științifică) 

6.2. Specie (denumire comună) 

6.3. Codul din lista națională 

 

 

6.4. Descriere 

6.5. Forma în care se găsește (vie, semințe, 

embrioni, altele) 

6.6. Cantitate existentă (număr de indivizi, 

greutate, etc.) 

6.7. Potențial invaziv 

7. Condiții pentru activitățile permise 

necesare reducerii riscului de evadare 

sau de răspândire a speciilor în cauză 

 

 

 

 

 

4. Actul normativ relevant pentru Procedura de autorizare 

Actul normativ relevant pentru Procedura de autorizare este Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, ordin care abrogă Ordinul 
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ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a 

autorizației de mediu. 

De asemenea, prezenta Procedură de autorizare va fi integrată în Planului de acțiune pentru 

abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP) ce va fi aprobat prin Ordin de Ministru la finalul 

proiectului. 

  

5. Stabilirea calendarului și modalităților de integrare a procedurii de autorizării în 

procedurile de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare strategică de mediu 

În cazul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private care pot 

avea efecte semnificative asupra mediului, pentru etapa de încadrare, se introduce în documentul 

(anexa) prin care se solicită informații ce trebuie conținute de memoriul de prezentare a activității o 

mențiune cu privire la speciile alogene de interes comunitar. 

Pentru proiectele care necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului, pregăteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar în 

care stabileşte domeniul de evaluare şi nivelul de detaliu al informaţiilor care trebuie incluse în 

raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv necesitatea autorizării în cazul manipulării de specii 

alogene invazive de interes comunitar și includerii în raportul de mediu a informațiilor relevante. 

În cazul procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe:   a) la etapa de încadrare a 

planului sau programului în procedura evaluării de mediu, titularul planului sau programului trebuie 

să includă în prima versiune a planului sau programului dacă vor fi manipulate specii alogene invazive 

de interes comunitar;    b) la etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare 

a raportului de mediu, titularul planului sau programului va include în plan sau proiect, dacă este cazul, 

măsuri pentru manipularea speciilor alogene invazive;    c) la etapa de analiză a calităţii raportului de 

mediu, autorităţile competente pentru protecţia mediului verifică informațiile privind manipularea 

speciilor alogene invazive. 

Termenele aplicabile pentru etapele procedurile EIA și SEA sunt cele legale. 

 

În ceea ce privește calendarul și modalităților de integrare a procedurii de autorizare: 

- După analizarea solicitării transmisă de titular și acceptarea acesteia, în termen de 15 zile lucrătoare 

de la acceptarea solicitării, autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM) verifică 

amplasamentul şi completează procesul verbal de verificare a amplasamentului. Pentru activităţile 

grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, 

la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi 

raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta procedură. ACPM stabileşte dacă sunt 

necesare informaţii sau documente suplimentare pentru emiterea autorizaţiei de mediu şi stabilește, 

de comun acord cu titularul activității, un termen de prezentare al acestora. 
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- Titularul activităţii are obligaţia prezentării, în termenul stabilit împreună cu ACPM, a documentelor 

solicitate conform prevederilor anterioare, în caz contrar, documentaţia se arhivează şi solicitarea de 

autorizare se respinge conform prevederilor art. 15 alin 3 din OUG 195/2005, fără returnarea tarifului. 

-  În cazul solicitărilor de autorizare a activităţilor care se desfăşoară în perimetrul ariilor naturale 

protejate de interes naţional și/sau comunitar, ACPM solicită avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate/administratorilor acestora. 

- Pentru activităţi noi pentru care a fost parcursă procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

conform legislaţiei în vigoare, după prezentarea documentelor, ACPM verifică amplasamentul, în 

termenul stabilit,  și în lipsa solicitării unor informații suplimentare, face publică decizia de emitere a 

autorizaţiei, cu informarea titularul, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat 

la baza deciziei, prin postare pe pagina proprie de internet în termen de 10 zile lucrătoare de la vizita 

de amplasament. Decizia se constituie în draft-ul autorizaţiei de mediu întocmit conform modelului şi 

poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul ACPM. După 

expirarea termenului, în lipsa contestaţiilor, ACPM emite autorizaţia de mediu. 

- Pentru activităţile care nu au fost reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către titular a documentaţiei prevăzute, după caz, ACPM 

decide dacă este necesară efectuarea bilanţului de mediu şi comunică aceasta titularului, în 5 zile 

lucrătoare de la luarea deciziei. Dacă ACPM consideră că nu este necesară efectuarea bilanţului de 

mediu, informează titularul cu privire la acest aspect și la următorii pași procedurali.  

- După întocmirea bilanţului de mediu şi a studiului de evaluare a riscului, după caz, titularul activităţii 

prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu. În termen de 20 zile lucrătoare de la 

primirea raportului şi, după caz, a studiului de evaluare a riscului, ACPM verifică respectarea cerinţelor 

specifice bilanțului de mediu, analizează concluziile acestuia şi îl supune dezbaterii publice. Informarea 

publicului interesat cu privire la ședința de dezbatere publică se va realiza cu minim 30 de zile înainte 

de data de organizare a acesteia. 

- După realizarea dezbaterii publice și analizarea rezultatelor acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, 

în lipsa solicitării unor informații suplimentare, ACPM desfăşoară următoarele activităţi: convoacă 

Comisia de Analiză Tehnică (CAT);  invită titularul la sedinţa CAT; analizează concluziile raportului 

bilanţului de mediu și a dezbaterii publice; decide, cu consultarea CAT emiterea autorizaţiei de mediu 

sau respingerea motivată a emiterii autorizaţiei.  

-  Pentru cazul în care se decide emiterea autorizației de mediu (AM), în lipsa solicitării unor informații 

suplimentare din partea membrilor CAT, ACPM informează titularul şi face publică această decizie în 

termen de 5 zile lucrătoare de la şedinţa CAT. În cazul în care ACPM decide respingerea motivată a 

emiterii autorizaţiei, informează despre aceasta titularul, în 3 zile lucrătoare de la şedinţa CAT. 

- Pentru cazul în care, în urma consultării membrilor CAT, este necesară solicitarea de informaţii 

suplimentare, ACPM informează titularul, în 3 zile lucrătoare de la şedinţa CAT. 

-  În maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea de către titular, a informaţiilor suplimentare solicitate, 

ACPM decide emiterea autorizației de mediu.  
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- Autorizaţia se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, 

după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru 

îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 

luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. 

  

6. Simulare pentru aplicarea procedurii de autorizare 

În rândurile ce urmează am realizat o simulare pentru aplicarea procedurii de autorizare în cazul 

Grădinii Botanice Dimitrie Brândză din București, amplasament în cazul căruia titularul ce solicită 

autorizarea de mediu este Universitatea din București. Autoritarea Competentă pentru Protecția 

Mediului este în acest caz Agenția de Protecția Mediului București. 

 

Etapa din 
Procedura de 
autorizare 

Titularul 
Universitatea din București (UB) 
Grădina Botanică D. Brânză 

ACPM 
Agenția de Protecția Mediului (APM) 
București 

Demararea 
procedurii de 
autorizare 

UB depune la APM București un dosar 
complet cuprinzând: 
a) cererea pentru emiterea autorizaţiei, 
b) fişa de prezentare şi declaraţie, 
c) dovada anunţului public, 
d) planul de situaţie şi planul de încadrare în 
zonă a amplasamentului, 
e) planul de prevenire a generării de deșeuri 
și schema flux a gestionării, 
f) copie după actul care atestă dovada 
dreptului de folosință/proprietate asupra 
amplasamentului, 
h) dovada plăţii tarifului pentru parcurgerea 
procedurii, 

Înregistrează solicitarea de emitere a 
autorizației și analizează dacă toate 
documentele prevăzute sunt 
furnizate. 

Depune actele specifice pentru speciile 
alogene invazive: 
- Inventarul speciilor alogene invazive de 
interes pentru Uniune sau de interes 
național deținute și/sau utilizate: 
Asclepias syriaca, Eichhornia crassipes, 
Pennisetum setaceum, 
Pueraria montana var. lobata 
Pentru fiecare specie deținută se vor furniza 
următoarele detalii: denumirea științifică a 
speciilor și descrierea acestora; proveniența 
speciilor; localizarea speciilor în cadrul 
spațiilor izolat, cantitățile deținute (nr. 
indivizi/greutate) și forma sub care se 
găsesc (stare vie, semințe, plantule, 
embrioni, pui, adulți etc.) cu evaluarea 
potențialului de invazivitate; 
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Etapa din 
Procedura de 
autorizare 

Titularul 
Universitatea din București (UB) 
Grădina Botanică D. Brânză 

ACPM 
Agenția de Protecția Mediului (APM) 
București 

- Scopul pentru care se solicită eliberarea 
autorizației: grădină botanică, 
- Justificarea importanței deținerii sau 
utilizării speciilor, 
- Condițiile de asigurare a spațiilor izolate 
pentru deținerea și/sau utilizarea speciilor 
alogene invazive.  
- Informații referitoare la personalul 
implicat în gestionarea, 
- Modul de realizare a transportului către și 
de la spațiile izolate, 
- Modul de marcare sau de identificare 
efectivă, 
- Evaluarea riscului de evadare, răspândire 
sau evacuare, 
- Prezentarea sistemului de supraveghere 
permanentă și a planului pentru situații de 
urgență, inclusiv un plan de eradicare. 

Verificarea în 
teren 

Asigură suport logistic APM București 
pentru verificarea amplasamentului. 

Analizează solicitarea transmisă și în 
termen de 15 zile verifică 
amplasamentul Grădinii Botanice D. 
Brândză din București şi completează 
procesul verbal de verificare a 
amplasamentului. 

UB are obligaţia prezentării, în termenul 
stabilit împreună cu APM București, a 
documentelor solicitate conform 
prevederilor 

Prin procesul verbal de verificare a 
amplasamentului, APM București 
stabileşte dacă sunt necesare 
informaţii sau documente 
suplimentare pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu şi stabilește, de 
comun acord cu UB, un termen de 
prezentare al acestora 

Elaborarea 
bilanțului de 
mediu 

Pregătește elaborarea bilanțului de mediu 
elaborat de persoane fizice sau juridice care 
au acest drept potrivit legii. Dacă se 
identifică un impact semnificativ, bilanţul 
de mediu se va completa cu un studiu de 
evaluare a riscului. 

APM București decide dacă este 
necesară efectuarea bilanţului de 
mediu şi comunică aceasta UB, în 5 
zile lucrătoare de la luarea deciziei. 

 Dacă APM București consideră că nu 
este necesară efectuarea bilanţului 
de mediu, informează UB cu privire la 
acest aspect și la următorii pași 
procedurali. 

Prezintă la APM București un raport cu 
concluziile bilanţului de mediu și după caz 
cu studiul de evaluare a riscurilor. 

APM București verifică respectarea 
cerinţelor specifice bilanțului de 
mediu. 
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Etapa din 
Procedura de 
autorizare 

Titularul 
Universitatea din București (UB) 
Grădina Botanică D. Brânză 

ACPM 
Agenția de Protecția Mediului (APM) 
București 

Dezbaterea 
publică. 

Informarea publicului interesat cu privire la 
ședința de dezbatere publică. 
Participarea la ședința de dezbatere 
publică. 

Informarea publicului interesat cu 
privire la ședința de dezbatere 
publică. 
Organizează ședința de dezbatere 
publică. 

Luarea 
decizie 

Participă la ședința CAT Convoacă Comisia de Analiză Tehnică 
(CAT); 
Analizează concluziile raportului 
bilanţului de mediu și a dezbaterii 
publice 

Depune informațiile suplimentare solicitate. Poate solicita informații suplimentare 
către UB în urma deciziei CAT 

 Decide, cu consultarea CAT emiterea 
autorizaţiei de mediu sau respingerea 
motivată a emiterii autorizaţiei. 

Emiterea 
autorizației 

 Emiterea autorizație, cu un format al 
documentului de autorizate specific 
pentru speciile alogene invazive 
(menționat în secțiunea 3 a 
prezentului Raport). 

Verificarea 
respectării 

Notifică APM cu privire la orice modificări în 
ceea ce privește speciile invazive. 

Analizează documentele depuse și 
decide referitor la modul de 
autorizare al acestora, prin revizuirea 
autorizaţiei, cu introducerea acelor 
date care s-au modificat sau prin 
păstrarea autorizaţiei existente. 

Pe perioada suspendării autorizației elimină 
cauzele care au dus la acesta și nu 
desfășoară activitate. 

Autorizaţia de mediu se suspendă 
pentru nerespectarea prevederilor 
acesteia, după o notificare prealabilă 
prin care se poate acorda un termen 
de cel mult 60 de zile pentru 
îndeplinirea obligaţiilor. 
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7. Conținutul procedurii pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive, conform 

Anexei 14 la Procedura privind autorizarea de mediu 

 

CERINȚE SPECIFICE 

de autorizare pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană 

 

1. În cadrul procedurii specifice de autorizare prevăzută la art. 14, alin. (11), (12) și (13) din 

procedură, sunt respectate condiţiile specifice prevăzute în secţiunea a 2-a . 

SECȚIUNEA 1  

Domeniu de aplicare 

2. Este interzisă deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și de interes 

pentru Uniunea Europeană, cu excepția situațiilor care fac obiectul autorizării pentru 

deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive, respectiv: 

• Grădinile zoologice, acvariile și terariile deschise publicului; 

• Grădinile botanice și parcurile dendrologice; 

• Activitățile care vizează producția științifică și utilizarea medicală ulterioară; 

• Activitățile economice din industria farmaceutică, textilă sau alimentară, precum și din sectorul 

agricol, silvic, zootehnic și piscicol, care implică specii alogene invazive, cu respectarea 

prevederilor articolul 9 din Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive. 

3. În înțelesul prezentei proceduri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) ”Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană” – documentul integrat în autorizația de mediu, care permite unei entități 

juridice să dețină și să utilizeze specii alogene invazive de interes național sau pentru Uniune; 

b) „specie alogenă invazivă de interes pentru Uniune” -  o specie alogenă invazivă al cărei efect 

dăunător a fost considerat ca necesitând desfășurarea unei acțiuni concertate la nivelul Uniunii 

în temeiul articolului 4 alineatul (3) al Regulamentului (UE) 1143/2014, care se regăsește pe Lista 

speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune. Subspeciile și alte ranguri infraspecifice se 

asimilează speciilor din care provin; 

c) „specie alogenă invazivă de interes național” - o specie alogenă invazivă, alta decât speciile 

alogene invazive de interes pentru Uniune, pentru care Autoritatea Centrală pentru Protecția 

Mediului consideră, pe baza dovezilor științifice, că efectul dăunător al eliberării și răspândirii, 

chiar dacă nu este stabilit cu certitudine, este important pentru teritoriul său sau pentru o parte 

a acestuia și impune adoptarea de măsuri la nivelul statului membru respectiv, care se regăsește 

pe Lista speciilor alogene invazive de interes pentru România. Subspeciile și alte ranguri 

infraspecifice se asimilează speciilor din care provin; 

d) „cercetare” - o activitate descriptivă sau experimentală, efectuată în condiții reglementate, în 

vederea obținerii de noi cunoștințe științifice sau a dezvoltării de produse noi, inclusiv fazele 
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inițiale de identificare, caracterizare și izolare a caracteristicilor genetice, altele decât acele 

caracteristici care determină caracterul invaziv al unei specii, ale speciilor alogene invazive, numai 

în măsura în care acestea sunt esențiale pentru a permite dezvoltarea caracteristicilor respective 

la speciile noninvazive; 

e) ”activități economice ce implică specii invazive de interes pentru Uniune” – o activitate 

economică care a obținut autorizarea din partea Comisiei Europene de a valorifica o specie 

alogenă invazivă de interes pentru Uniune; 

f) „spațiu izolat” -  păstrarea unui organism în instalații închise din care evadarea sau răspândirea 

nu este posibilă; 

g) „conservare ex situ” - conservarea componentelor diversității biologice în afara habitatelor 

naturale ale acestora; pentru acest act legislativ relevante sunt activitățile din grădini zoologice, 

grădini botanice, acvarii, parcuri dendrologice. 

h) „eradicare” - eliminarea completă și permanentă a unei populații de specii alogene invazive prin 

mijloace letale sau neletale; 

i) „gestionare” - orice acțiune letală sau neletală care vizează eradicarea, controlul populației sau 

izolarea unei populații a unei specii alogene invazive, cu minimizarea, în același timp, a impactului 

asupra speciilor nevizate și asupra habitatelor acestora. 

SECȚIUNEA a 2-a  
Condiții speciale de autorizare pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes 
național și pentru Uniunea Europeană 
 
4. Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană se eliberează în conformitate cu această procedură și are o valabilitate egală cu a 

autorizației de mediu. 

5. 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. 

6. Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană se limitează la un număr de specii alogene invazive și exemplare care nu 

depășește capacitatea spațiilor izolate.  

7. Autorizația include restricțiile necesare reducerii riscului de evadare sau de răspândire a speciei în 

cauză. 

8. Autorizația însoțește permanent speciile alogene invazive vizate, pe parcursul păstrării sau 

introducerii speciilor respective pe teritoriul României. 

9. Autorizația pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru 

Uniunea Europeană se eliberează strict pentru speciile declarate.  

10. În cazul în care ulterior eliberării autorizației titularul include în activitatea sa noi specii alogene 

invazive de interes național sau pentru Uniunea Europeană, instituția titulară este obligată să solicite 

o nouă autorizație. 
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11. Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate să retragă autorizația în orice moment, 

temporar sau permanent, în cazul apariției unor evenimente neprevăzute cu efecte dăunătoare 

asupra biodiversității , a serviciilor ecosistemice ori sănătății și bunăstării populației.  

12. În cazul în care are loc o evadare sau o răspândire, planul pentru situații de urgență se pune în 

aplicare imediat, iar autorizația se poate retrage, temporar sau permanent.  

13. Orice retragere a unei autorizații se motivează, iar în cazul în care informațiile științifice nu sunt 

suficiente, retragerea se poate face în temeiul principiului precauției și acordând atenție în mod 

corespunzător normelor administrative naționale. 

14. Orice schimbare a informațiilor inițiale se notifică Autorității emitente a prezentei autorizații în 

termen de 30 de zile. Lipsa notificării poate conduce la retragerea temporară sau permanentă a 

autorizației. 

15. 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. 

16. Nedeclararea speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea Europeană 

presupune aplicarea de sancțiuni similare cu cele ale lipsei autorizației de mediu și declanșarea 

procedurii pentru obținerea autorizației pentru deținere/utilizare a speciilor alogene invazive de 

interes național și pentru Uniunea Europeană. 

17. Pentru autorizarea agenților economici care desfășoară 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 la punctul 1 din prezenta anexa; 

b) existența autorizării din partea Comisiei Europene pentru activitățile pevăzute în art. 9 în 

Regulamentul (UE) 1143/2014; 

c) existența marcajului sau a identificării efective a tuturor exemplarelor speciilor alogene 

invazive deținute; 

d) justificarea adecvată a importanței deținerii/utilizării; 

e) 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; 

f) adecvarea metodelor utilizate pentru eliminarea, distrugerea ori eutanasierea selectivă a 

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

sau evacuare;  

g) existența personalului responsabil de gestionarea speciilor alogene invazive, cu pregătire 

adecvată; 

h) existența unui sistem funcțional de supraveghere permanentă a speciilor și a unui plan pentru 

situații de urgență care vor viza inclusiv procedurile pentru gestionarea unei situații de 

evadare sau de răspândire și de eradicare a speciilor alogene invazive deținute;  
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i) existența procedurilor de asigurare a curățeniei, gestionare a deșeurilor și întreținere spațiilor 

și speciilor, 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. 

18. Documentația pentru obținerea autorizației pentru deținere/utilizare a speciilor alogene invazive 

de interes național și pentru Uniunea Europeană, trebuie să conțină: 

I. Informații generale despre instituția/ agentul economic care deține speciile alogene 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 național și pentru Uniunea Europeană 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 (număr de indivizi, greutate etc.) și forma sub care se găsesc (stare vie, 

semințe, plantule, embrioni, pui, adulți etc.) cu evaluarea potențialului de invazivitate al fiecărui tip; 

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 (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 deținerii/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 asigurare a curățeniei, 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; 

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; 
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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 către și de la spațiile izolate; 

IX. Modul de marcare sau de identificare efectivă a exemplarelor deținute, utilizând metode care nu 

cauzează durere, stres sau suferință ce pot fi prevenite; 

X. 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, 

inclusiv un plan de eradicare, pentru gestionarea unei potențiale situații de evadare sau de răspândire. 

SECȚIUNEA a 3-a  
Conținutul cadru al documentului anexă la autorizația de mediu pentru deținerea/utilizarea speciilor 

alogene invazive de interes național și pentru Uniunea Europeană  

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 

6. Inventarul speciilor alogene invazive de 
interes național 

5.1. Specie (denumire științifică) 6.1. Specie (denumire științifică) 

5.2. Specie (denumire comună) 6.2. Specie (denumire comună) 
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5.3. Codul NC (Nomenclatura Combinată (NC), 
așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) 
nr. 2658/87 al Consiliului) 

6.3. Codul din lista națională 

5.4. Descriere specii 6.4. Descriere specii 

5.5. Forma în care se găsește (vie, semințe, 
embrioni, altele) 

6.5. Forma în care se găsește (vie, semințe, 
embrioni, altele) 

5.6. Cantitate existentă (număr de indivizi, 
greutate etc.) 

6.6. Cantitate existentă (număr de indivizi, 
greutate etc.) 

5.7. Potențial invaziv al fiecărei specii 6.7. Potențial invaziv al fiecărei specii 

7. Condiții pentru activitățile permise necesare 
reducerii riscului de evadare sau de răspândire a 
speciilor în cauză 

 

 

 


