ANUNȚ
privind deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.
Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea
în custodie a ariilor naturale protejate.
În vederea atribuirii în custodie a ariilor naturale protejate, persoanele fizice şi juridice interesate
pot depune un dosar de candidatură, atât în format hârtie cât şi pe suport electronic, pentru
fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate afişate, potrivit art. 29 din Anexa la Ordinul
ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările
ulterioare.
Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt următoarele:
a)afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a
sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;
b)depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport
electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de
atribuire;
c)transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în
termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri
comisiei de evaluare;
d)întrunirea comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;
e)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către
conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor
acordate dosarelor de candidatură;
f)depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen
de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;
g)întrunirea Comisiei de contestaţii, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;
h)întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către
conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor
evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;
i)întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de
contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;
j)semnarea convenţiilor de custodie
Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la Agenția Națională pentru Protecția Mediului
(ANPM) până la data de 27.05.2016 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din
Splaiul Independenței nr. 294, CorpB, Sector 6, București, în cadrul programului de
funcționare al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv:
Luni - Joi 8:00-16:30 si Vineri 8:00-14:00

LISTA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ PENTRU SESIUNEA NR.2 DIN 2016 CARE SE
ATRIBUIE IN CUSTODIE

Nr. crt

Judeţ arie
naturală
protejată
principală

Cod arie
naturală
protejată
principală

Denumire arie
naturală
protejată principală

Arii naturale protejate cu
care se
atribuie

1.

Gorj

2.428

Piatra Buha

2.430. Piatra Biserica
Dracilor,
2.441. Formațiunile
eocene de la Săcelu,
2.449. Locul fosilifer
Buzești,
2.452. Valea Sodomului,
2.453. Valea Ibanului,
2.456. Izvoarele
minerale Săcelu

2.
3.

Gorj
Gorj

2.450
2.451

Locul fosilifer Săulești
Locul fosilifer Valea
Desului

RO SCI 0366

Raul Motru

4.

Gorj, Mehedinţi

Dosarul de candidatură pentru atribuirea custodiei se depune pentru fiecare arie
naturală protejată, în conformitate cu lista ariilor naturale protejate care pot fi
atribuite în custodie, afişată pe site-ul autorităţii responsabile, în format hârtie
imprimat şi electronic, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele
documente:
a) cerere scrisă;
b) actul de identitate sau, după caz, certificatul de înregistrare în registrul comerţului,
certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
c) actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire sau, după caz, actul de
înfiinţare;
d) cazierul fiscal şi judiciar al solicitantului, precum şi pentru fiecare dintre persoanele
fizice implicate în custodie;
e) scrisoarea de bonitate care să ateste posibilităţile de asigurare a resurselor financiare
pentru realizarea în bune condiţii a obiectivelor din convenţia de custodie;
f) documentul eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că persoana
juridică nu se află în procedură de insolvenţă, faliment sau orice altă formă de
reorganizare judiciară;
g) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă anual, ştampilat şi semnat de
solicitant sau, după caz, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat
exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe
categorii de cheltuieli, care va fi anexat convenţiei de custodie;
h) curriculum vitae semnat şi datat, diplomele de studii ale personalului implicat în
administrarea ariei naturale protejate, din care să rezulte experienţa în domeniul ariilor
naturale protejate şi expertiză în domeniul conservării speciilor şi habitatelor pentru
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j)

k)
l)

m)
n)
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e)

f)
(1)
a)
b)

c)

care a fost desemnată aria naturală protejată sau, după caz, în domeniile protecţia
mediului, biologie, ecologie, cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, management al
resurselor naturale regenerabile, activităţi de educaţie;
prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să rezulte activitatea privind cel
puţin unul dintre următoarele domenii: protejarea şi conservarea biodiversităţii,
administrarea ariilor naturale protejate, activităţi de cercetare în domeniul ştiinţelor
naturale, activităţi de management durabil al resurselor naturale regenerabile, turism,
educaţie ecologică;
descrierea capacităţilor tehnice existente, destinate exclusiv administrării ariei naturale
protejate (localizarea sediului în raport cu distanţa faţă de aria naturală protejată,
minimum un mijloc de transport, birotică, mobilier, utilaje şi unelte pentru intervenţii în
aria protejată etc.);
lista persoanelor implicate direct în administrarea ariei naturale protejate;
propunere detaliată de plan de acţiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale
protejate, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesaţi în luarea de decizii
de management (acţiuni, persoane implicate, în cazul parteneriatelor se vor specifica
acţiunile de care sunt responsabile părţile parteneriatului); planul de acţiune trebuie
elaborat în funcţie de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea
şi de ameninţările la care este supusă;
acordurile de parteneriat, dacă este cazul;
alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă,
materiale video şi altele asemenea.
Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) lit. l) trebuie să cuprindă următoarele:
descrierea stării actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme
identificate, descriere care trebuie să includă şi obiectivele de conservare care au stat
la baza desemnării ariei naturale protejate;
acţiunile propuse pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri,
bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităţi educaţionale, propuneri
pentru mediatizare, implicare a comunităţii locale şi a altor persoane interesate etc.),
precum şi măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza
desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaştere, cu
specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate şi a
celor financiare alocate;
parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate, cu anexarea
parteneriatelor încheiate în acest scop;
formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată şi măsurile
preconizate pentru reducerea/evitarea impactului semnificativ negativ asupra ariei
naturale protejate;
organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de inventariere, monitorizare şi
conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi
distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună pentru care aria a fost declarată;
alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse.
Sunt eligibile persoanele fizice şi juridice publice sau private care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
au capacitate tehnică care se apreciază în funcţie de dotările pe care le deţin pentru
buna administrare a ariei naturale protejate;
au capacitate ştiinţifică care se apreciază în funcţie de studiile, pregătirea şi calificarea
personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate şi baza materială din
dotare pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi
conservarea diversităţii biologice şi asigurarea managementului durabil al acestora;
au capacitate financiară care se apreciază în funcţie de posibilitatea de asigurare a
resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaţionale, acoperirii salariilor şi

activităţilor specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului
bugetar.
(2) În scopul dovedirii capacităţii tehnice, ştiinţifice şi financiare, solicitanţii pot depune, pe
lângă documentele şi informaţiile menţionate anterior, orice alte documente şi
informaţii relevante.
(3) Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în custodie a
ariilor naturale protejate persoanele fizice şi juridice care au deţinut anterior calitatea
de custode al unei arii naturale protejate şi cărora li s-au reziliat convenţiile de
custodie, pentru motivul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale din motive imputabile
acestora şi/sau încălcării legislaţiei în materie penală, în condiţiile în care faptele
ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.

