GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate și
privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin.
(2) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Capitolul I – Dispoziții generale
Art. 1
Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP,
este instituţie publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri
proprii și funcționează în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului,
apelor şi pădurilor.
Art. 2
(1) Sediul ANANP este în municipiul București, sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.
151.
(2) Sigla și însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea
Președintelui ANANP.
(3) ANANP își asigură comunicarea publică și transparența prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv prin constituirea unui site web.

Capitolul II – Conducerea, structura organizatorică și personalul ANANP
Art. 3
(1) Conducerea ANANP este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat şi
doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi, suspendați și revocați prin decizie a

primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului, apelor şi pădurilor.
(2) Președintele ANANP îndeplinește funcția de ordonator secundar de credite și poate
delega atribuții vicepreședinților, în condițiile legii.
(3) În exercitarea funcţiei sale, preşedintele ANANP emite decizii, dispoziții şi
instrucţiuni.
(4) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuțiilor care revin
ANANP și reprezintă instituția în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, apelor şi pădurilor, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi
fizice române şi străine, precum şi în justiţie.
(5) Preşedintele ANANP numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANANP, în
condiţiile legii.
(6) Prin dispoziție a președintelui ANANP pot fi înființate grupuri sau colective
temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități sau operațiuni în
domeniile de competență ale ANANP.
Art. 4
(1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în Anexa nr. 1. (2) ANANP
funcționează cu un număr de 126 posturi.
(3) Organigrama detaliată și statul de funcţii pentru aparatul propriu al ANANP se
aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecţia mediului,
apelor şi pădurilor, în baza propunerii președintelui ANANP.
(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderea personalului din aparatul propriu al ANANP se
stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare al ANANP, aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale
pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în baza propunerii președintelui ANANP.

Art.5
(1) În cadrul ANANP funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale
Protejate, alcătuit din 11 membri.
(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale
Protejate emite hotărâri.
Art.6
În îndeplinirea rolului de autoritate științifică, Colegiul Științific Național are
următoarele atribuții:
(1) Emite, la solicitarea structurii pentru conservarea biodiversității din cadrul
autorității publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, puncte de vedere cu
privire la proiecte de acte normative, strategii, planuri de management, planuri de acțiune
care vizează domeniul ariilor naturale protejate.
(2) Emite puncte de vedere asupra proiectului de strategie privind managementul
rețelei naționale de arii naturale protejate, al florei și faunei protejate din cadrul acestora și
asupra planului de monitorizare și indicatorilor din cadrul acestuia.
Art.7

Pe lângă președintele ANANP funcţionează ca entitate consultativă Comitetul
Director al ANANP.
Capitolul III – Competențe și atribuții ANANP
Art. 8
ANANP are următoarele atribuții specifice:
a) Propune pentru aprobare prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor proiectul de plan strategic de acțiune privind
managementul rețelei de arii naturale protejate;
b) Propune pentru aprobare prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor metodologia de monitorizare privind
implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii
naturale protejate;
c) Încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special
constituite/custozii ariilor naturale protejate;
d) Evaluează eficacitatea și eficiența managementului ariilor naturale protejate în baza
criteriilor de performanță;
e) Oferă suport autorității publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi
pădurilor la elaborarea/revizuirea procedurii cadru privind întocmirea, monitorizarea și
revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a
metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;
f) Elaborează ghiduri de bună practică și proceduri, în domeniul de competență,
pentru administratori și custozi;
g) Contribuie la realizarea bazelor de date privind rețeaua națională de arii naturale
protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la
solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;
h) Asigură accesul publicului la informații privind ariile naturale protejate,
ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate;.
i) Contribuie la realizarea și actualizarea bazei de date naționale cu privire la starea de
conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de
rapoarte privitoare la această stare;
j) Elaborează proceduri specifice și operaționale necesare funcționării proprii și le
supune pentru aprobare conducătorului autorității publice centrale pentru protecţia mediului,
apelor şi pădurilor.
k) Emite avize în condițiile art. 28 alin. (10) și (11) și ale art.281 ale Ordonanţei 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 şi completările ulterioare.
Capitolul IV - Resurse Umane
Art. 9
(1) Personalul ANANP este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Personalul ANANP beneficiază de salariu lunar, stabilit potrivit legii privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Art. 10
(1) ANANP stabileşte şi pune în practică criteriile de performanţă pentru evaluarea
personalului, în condițiile legii.
(2) ANANP asigură instruirea și perfecționarea continuă a personalului propriu în baza
unui program aprobat de Comitetul Director și stabilit în urma evaluării personalului.

Capitolul V - Resurse financiare
Art. 11
(1) Veniturile proprii ale ANANP sunt rezultate din aplicarea mecanismului economic
specific în domeniul administrării ariilor naturale protejate și sunt cheltuite pentru
administrarea ariilor naturale protejate și funcționarea ANANP.Veniturile proprii
neconsumate în cursul exercițiului financiar se reportează în exercițiul financiar următor.
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANANP se aprobă de conducătorul autorității
publice centrale pentru protecţia mediului, apelor și pădurilor, la propunerea președintelui
ANANP.
Art. 12
(1) Pentru susținerea unui management durabil și eficient, conservarea și valorificarea
durabilă a resurselor ariilor naturale protejate, ANANP propune spre elaborare un program
național, gestionat și promovat pe bază de studii și cercetare economică, bazat eforturilor pe
estimarea beneficiilor economice rezultate din balanța:
a) conservarea ecosistemelor cu satisfacerea nevoilor de exploatare a resurselor
naturale și culturale;
b) estimarea contribuției economice cu efectele vizitatorilor;
c) asistarea comunităților locale și asigurarea unei coerențe și integrări între analizele
economice cerute asociate cu norme de reglementare, evaluarea daunelor și respectarea
legislației de mediu.
Art.13
(1) ANANP dezvoltă o platformă online pentru a oferi gratuit și/sau contracost
informații de natură socio - economică din ariile naturale protejate.
(2) Platforma se realizează în scopul facilitării deciziilor corecte ale potențialilor
beneficiari care doresc să inițieze proiecte /planuri/ programe în ariile naturale protejate și în
imediata vecinătate a acestora, pe baza principiului precauției în domeniul protecției mediului.
Capitolul VI – Patrimoniu
Art. 14
(1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condițiile legii.
(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în Anexa nr. 2.

(3) În scopul realizării activităților specifice, ANANP se dotează cu mijloace aeriene
şi navale, respectiv cu mijloace de intervenție, investigare, monitorizare specifice, potrivit
dispoziţiilor legale.
(4) Utilizarea mijloacelor de transport, intervenție, investigare, monitorizare din
dotarea ANANP se realizează în condițiile stabilite prin decizia preşedintelui ANANP.
Art. 15
(1) Drepturile patrimoniale aferente rezultatelor sau drepturilor legate de acestea,
drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială,
obținute din executarea sau ca urmare a executării contractelor și care prin efectul contractelor
încheiate între beneficiarii proiectelor finanțate din Axa 4 ”Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii” din cadrul Programului Operațional
Sectorial ”Mediu” și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Mediu” aparțin Autorității de Management, trec în proprietatea ANANP.
(2) Beneficiarii de la alineatul (1) pot utiliza gratuit rezultatele sau drepturile
menționate numai în scopuri necomerciale și doar cu acordul scris, prealabil al ANANP.
(3) Prin ordin comun al autorității publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi
pădurilor și al autorității publice centrale pentru gestionarea fondurilor europene, în termen de
120 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, se va aproba protocolul de predare de către
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” și preluare de
către ANANP, a drepturilor menționate la alin. (1), precum și a modului de utilizare a
acestora, precizat la alin. (2).
(4) ANANP înregistrează marca “Sit cu valoare naturală și culturală din România “
pe baza unei proceduri specifice și a unui mecanism de certificare, aprobate prin ordin comun
al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor și al autoritații
centrale din domeniul culturii.
Capitolul VII – Dispoziții finale
Art. 16
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17
(1) Până la operaționalizarea compartimentului cu atribuții financiar-contabile din
cadrul ANANP, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
finanțarea ANANP se realizează din bugetul aparatului propriu al Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor.
(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor repartizează, potrivit legii, credite
bugetare și credite de angajament, la data operaționalizării.
(3) Până la operaționalizarea compartimentelor cu atribuții economice și financiare,
resurse umane și administrative din cadrul ANANP, dar nu mai târziu de un an de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, funcțiile publice din structura ANANP vor fi ocupate
prin detașarea unor funcționari publici din cadrul altor autorități și instituții publice, în
condiţiile art. 89 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

(4) La data operaționalizării compartimentului cu atribuții administrative din cadrul
ANANP, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor toate documentele în legatură cu activitatea ANANP, precum și orice alte
documente referitoare la patrimoniul ANANP.
Art.18
Procedurile de reglementare aflate în derulare pentru proiecte/planuri/activități ce se
desfășoară în condițiile art.28 ale Ordonanţei 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 şi completările
ulterioare, se finalizează conform legislației în vigoare înainte de intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri a Guvernului.
Art. 19
Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică potrivit Anexei nr. 3.

Art.20
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PRIM – MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Anexa nr. 1 Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Anexa nr. 2
Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
Consumul maxim
Tipul mijlocului
aprobat de
Agenția Națională pentru
Nr.
de transport
Numărul maxim carburant pentru
Arii Naturale Protejate
crt.
aparat propriu
(bucăţi)
un autovehicul
(litri/lună)
1
Parc auto conducere
autoturism
3
200
2
Parc auto comun*)
autoturism
3
150
*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
NOTE:
1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de
autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de
demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al
ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
3. Mijloacele de transport aerien și naval pentru activități specifice, preluate în patrimoniu, în
condițiile prezentei hotărâri și consumul de carburanți aferent acestora se vor evidenția în
anexa nr.2 pe măsura preluării.

Anexa nr. 3
Datele de identificare a bunului
care trece din administrarea Agenției Naționale de Protecție a Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Cod fiscal
1. Ordonator principal de credite

Denumire
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

16335444

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului
principal
Elemente de identificare
Nr.
MFP
1

Codul de Tip bun
clasificar (mobil/
e
imobil)
2

116543 8.29.08

3

Denumirea

Descrierea tehnică

4

5

imobil Sediu ANPM Stotală=1830mp; Lungime
–
imprejmuire=483 m;
teren+clădire Sconstruită=310mp;
Sdesfășurată=763mp;
clădire S+P+2; Post de
transfer. (energie electrică);
Sconstr=42,25mp;
Sdesfășurată=72mp; zidărie
din cărămidă; acoperiș din
carton bitum.

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/
dării în folosinţă

Valoarea de
inventar
Lei
9

6

7

8

Sud –
proprietate
particulară; NLacul Morii; E –
teren viran; Vcanal colector și
Jandarmeria
Com.Roșu

Ţara:România; jud:
Municipiul
București, sect.6,
Lacul Morii nr. 151

1995
4.627.493

Situaţia juridică
Baza legală

Administrare/
concesiune

10

11

Legea 7/1996,
în administrare
HG1045/2000
739/09.06.03, HG
1178/2010

