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RAPORT DE ACTIVITATE
A COLEGIULUI ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE
Colegiul Ştiinţific Național pentru Ariile Naturale Protejate, denumit în continuare
CȘNANP, este organul cu rol consultativ, care funcționează în cadrul Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate potrivit Legii 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.
Așa cum se menționează în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CȘNANP,
misiunea colegiului este de a îndrumă, din punct de vedere științific, activitățile Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în vederea asigurării unei administrări unitare și
eficiente a ariilor naturale protejate, precum și de a monitoriza coerența implementării
strategiei naţionale şi a planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii și a altor
documente cu caracter științific relevante pentru domeniul ariilor naturale protejate și al
conservării biodiversității de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. În
îndeplinirea misiunii sale, CȘNANP emite recomandări, propuneri, avertizări și opinii
consultative către ANANP cu privire la administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale
protejate, precum și alte documente cu caracter științific, la actele normative relevante pentru
domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv pentru a asigura corelarea acestora, fără însă a
aduce atingere prerogativelor conferite de lege autorităților, instituțiilor și altor persoane
juridice cu responsabilități privind ariile naturale protejate și/sau domeniul conservării
biodiversității.

În activitatea sa, CȘNANP analizează situații deosebite semnalate de

consiliile științifice ale ariilor naturale protejate și transmite concluziile și recomandările
ANANP. Membrii Colegiului Științific desfășoară o activitate neremunerată.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE
Sediul A.N.A.N.P.: Piața Valter Mărăcineanu, nr 1- 3, etaj 1, camera 59, sector 1, București, cod poștal 030167, tel. 021.305.83.90, fax
021.305.83.99, E-mail: ananp@ananp.gov.ro; http://ananp.gov.ro

1/3

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 0018730

Colegiul Științific este alcătuit din 11 membri. Prima ședință a Colegiului Științific a
avut loc pe data de 28 iunie 2017, la sediul Ministerului Mediului având printre invitați pe
doamna Grațiela Leocadia GAVRILESCU – Ministrul Mediului..
Ordinea de zi a fost:
1) Prezentarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Științific pentru
Ariile Naturale Protejate de către Președintele ANANP;
2) Alegerea președintelui Colegiului Științific pentru Ariile Naturale Protejate;
3) Formularea punctelor de vedere ale membrilor Colegiului Științific cu privire la
solicitările adresate către ANANP, în perioada scursă de la înființare până în prezent a
acestei Agenții, spețe care vizează competențele membrilor Colegiului Științific;
4) Discuție exploratorie privind criteriile pentru evaluarea administratorilor și custozilor
ariilor naturale protejate.
În urma ședinței a rezultat o minută și s-a încheiat un proces verbal.
În luna septembrie 2017, membrii Colegiului Științific au fost invitați să participe la
analiza și soluționarea adresei nr. 798/10.07.2017 din partea Regiei Naționale a
Pădurilor/Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A. Adresa sus-menționată se
referă la Rezervația Biosferei Pietrosul Mare se referă la pericolul ca statutul de Rezervație a
Biosferei să fie retras, conform Strategiei de la Sevilla (1996) și Consiliului Coordonator
Intrnațional al programului “Omul și Biosfera” (2017) (acest tip de rezervație presupune și
existența unor comunități reprezentative în limitele rezervației). O parte din membrii
Colegiului Științific a fost prezentă la întâlnirea cu factorii de decizie din domeniu (specialişti
din Ministerul Mediului, reprezentanți Romsilva, membri ai Comitetului Român MAB,
reprezentanți ANANP) care a avut loc pe data de 22 septembrie 2017 la sediul Ministerului
Mediului.
Pe data de 22 noiembrie 2017 a avut loc o dezbatere a proiectului de Lege PL-x nr.
404/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, având ca obiect scoaterea din suprafaţa ariilor naturale protejate a perimetrelor
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pentru care s-au acordat licenţe de exploatare minieră anterioare anului 2007 în cadrul
CȘNANP. Ședința din 22 noiembrie a avut următoarea Ordine de zi:
1.
2.
3.
4.

Evaluarea Administratorilor/Custozilor ariilor naturale protejate
Probleme legate de atribuirea ariilor naturale protejate
Initiativa legislativa privind excluderea carierelor din ariile naturale protejate
Diverse

Următoarea ședință a Colegiului Științific Național pentru Arii Naturale Protejate s-a
stabilit pentru data de 27 februarie 2018 ora 10 dar, din cauza timpului nefavorabil a fost
reprogramată pentru 7 martie 2018. Ordinea de zi conține următoarele puncte:
1.

Situația Parcului Național Semenic-Cheile Carașului

2.

Situația custodiei ANP Lacul Snagov

3.

Rețeaua de centre teritoriale.

A mai fost o convocare pentru 17 iulie 2018, dar nu a fost comunicată ordinea de zi.
Nu s-a ținut din lipsa de cvorum.
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