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MINISTERUL MEDIULUI

ORDIN
privind introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum
reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A

,i

,i

4B la Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei

~i

faunei salbatice, pe teritoriul national

Vazand Referatul de aprobare nr. 105.614/SM din 29iunie 2009,
in conformitate cu art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei

~i

faunei salbatice, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

in temeiul art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea

~i

functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite urmatorulordin:

Prezentul ordin reglementeaza introducerea de
Art. 1.
specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum~i
reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A ljii
48 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei l?i faunei salbatice, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, pe teritoriul national.
Art. 2. - (1) Nu fac obiectul prezentului ordin speciile care
fac obiectul altor reglementari in vigoare l?i care nu se regasesc
pe listele privirid speciile invazive, care se aproba prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin
organismele modificate genetic care se supun legislatiei
specifice in vigoare.
Art. 3. -In sensul prezentului ordin, termenii ~i expresiile de
mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. arie natural8 protejata - definita conform art. 4 pct. 18 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile
~i completarile ulterioare;
2. introducere de specii - actiunea, deliberata sau
accidentala, de stabilire a unei populatii viabile, apartinand unei
specii in afara arealului natural de raspandire;
3. reintroducere de specii
actiunea de stabilire a unei
populatii viabile, apartinand unei specii indigene, in arealul
natural de raspandire in care specia fie a suferit un declin major,
fie a disparut;
4. specie indigena - definita conform art. 4 pct. 24 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile
l?i completarile ulterioare;
5. specie a/ohtona
definita conform art. 4 pct. 26 din
Ordonanta de urgenta a Guvernu/ui nr. 57/2007, cu modificarile
9i completarile ulterioare;
6. specie invaziva - definita conform art. 4 pct. 27 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile
9i completarile ulterioare.
Art. 4. - (1) Reintroducerea deliberata de specii indigene in
habitatele naturale ~i semi naturale de origine, respectiv in ariile
naturale protejate, este permisa numai in baza autorizatiei de
mediu cu privire la reintroducerea speciilor indigene, eliberata
de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu avizul
favorabil emis de Academia Romana in baza datelor analizate
~i a certificatului de provenienta genetica a speciei emis de 0
autoritate competenta in domeniu, pentru fiecare caz in parte,
conform procedurii stabilite pentru autorizarea activitatilor de
cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.

(2) Activitatea de reintroducere permisa Tn baza autorizaliei
de mediu emise, Tn scopul prevazut la alin. (1), nu trebuie sa
pericliteze existenta populaliilor autohtone ale speciei
respective:
a) din acelal?i habitat natural de origine in care se realizeaza
reintroducerea in scopul restabilirii proportiei originale a
populatiei speciei respective aflate in declin;
b) din alte habitate naturale sau seminaturale de origine
pentru a fi reintroduse Tn habitate naturale din care au disparut.
(3) Utilizatorul care reintroduce deliberat sau accidental
specii indigene in lipsa autorizatiei de mediu prevazute la
alin. (1) este responsabil pentru plata prejudiciului inregistrat in
conformitate cu legisla\ia nationala in vigoare.
Art. 5. - (1) Este interzisa introducerea deli berata Tn mediu
pe teritoriul Romaniei a speciilor invazive din afara teritoriului
national.
(2) ExcePlie in aplicarea alin. (1) fac:
a) introducerea in scop de cercetare-dezvoltare Tn condilii de
izolare a specUlor invazive, care este permisa numai
persoanelor juridice care indeplinesc conditUle de izolare
prevazute in anexa nr. 2, conform procedurii stabilite pentru
autorizarea aetivitalilor, cod CAEN 7310;
b) introduce rea in seop de cercetare-dezvoltare pentru
reconstruc\ia ecologica a unor habitate, care nu sunt incluse in
releaua de arii naturale protejate ~i sunt distruse iremediabil de
factori antropici sau de schimMrile climatice.
(3) Restrangerea arealului de raspandirejEradicarea speciilor
invazive aparute accidental sau deliberat pe teritoriul national
este permisa in baza autoriza\iei de mediu privind restrangerea
arealului de raspandire/eradicarea speciilor invazive, eliberata
de autoritatea publica competenta pentru protec\ia mediului, Tn

baza avizului ~tiintjfic favorabil emis de Academia Romana.
pentru fiecare caz, conform procedurii stabilite pentru
autorizarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, cod CAEN
7310.
Art. 6. - Introducerea pe teritoriul Romaniei a speciilor
invazive se realizeaza numai prin punctele de trecere a frontierei
de stat, cu respectarea legisla\iei specifice privind perioada de
carantina, dupa caz.
Art. 7. - Transportul speciilor invazive pe teritoriul Romaniei
se efectueaza conform prevederilor legislaliei in vigoare.
Art. 8. - Persoanele responsabile pentru introducerea
deliberata sau accidentala a speciilor invazive pe teritoriul
national sunt responsabile pentru plata intregului prejudiciu
inregistrat pana la data eradicarii complete, in conformitate cu
legislatia nationala in vigoare.

18

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 500/20.VII.2009

Art. 9. -

Pana la aprobarea listei de specii invazive la nivel

national va fi utilizata lista de specii invazive de la nivelul
Comunitatii Europene, care se gasel?te pe pagina de internet
http://www.europe-allens.org/

Art. 10. -Anexele nr. 1 l?i 2 fac parte integranta din prezentul
ordin.
Art. 11.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, l?i intra 'in vigoare in termen de 15 zile de la
data publicarii lui.

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Bucure~ti,

10 iulie 2009.

Nr.979.
ANEXANr. 1
I. LlSTA SPECIILOR INVAZIVE
Nr.
crt.

Denumire !?tiin\ificii
Simbol UE l?i/sau RO

UE

ROMANIA

II. LlSTA SPECIILOR POTENTIAL INVAZIVE
Nr.
crt.

Denumire <;tiin\ifica
Simbol UE l?i/sau RO

UE

ROMANIA

III. FI~A SPECIEI

[Denumirea l?tiin1ifica a speciei]
Incadrare taxonomica
1.
1.1.
Denumire l?tiinlifica
Nume popular
1.2.
1.3. ~ilie
1.4.
rup taxonomic
Descrierea ,i identificarea speciei
2.
Descriere generala
2.1.
Specii asemanatoare
2.2.
3.
Biologia ,i ecologia speciei
3.1.
Comportament
3.2.
Necesitati nutri1ionale
3.3.
Habitat preferat
Originea speciei
4.
Introducere ,i dispersie-raspandire
5.
Istoria introducerii
5.1.
5.2.
Modalitati de introducere
5.3.
Modalita1i 1de dispersie
Reintroducerea de specii autohtone
6.
Istoricul distributiei populatiei
6.1.
6.2.
Modalitati de reintroducere
6.3.
Modalitati de rnmultire
7.
Stadiu curent
7.1.
Distributie prezenta l?i potentiala
7.2.
Debutul raspandirii
8.
Impact
8.1.
Impactul asupra mediului
8.2.
Impact financiar
9.
MAsuri de management
10.
Lacune informationale
11.
Bibliografie
11.1. Literatura l?tiintifica l?i tehnica
11.2. Alte surse

i

19

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 500/20.v1l.2009

ANEXANr. 2

CONDITII SPECIFICE DE UTILIZARE TN CONDITII DE IZOLARE

I. Principii generale

1. Utilizatorul aplica masurile de izolare ~i alte masuri de protec~ie adecvate in func\ie de specie, astfel Tncat gradul de expunere
a mediului sa fie men1inut la cel mai redus nivel posibil pentru asigurarea unui nivel adecvat de protec\ie a habitatelor naturale
~i semi naturale de pe teritoriul national.

2. Incintele Tn care se desfa~oara activitati cu specii invazive trebuie situate la 0 distanta minima, fundamentata ~tiin1ific, de la
caz la caz, de orice arie naturala protejata.

3. Expunerea speciilor invazive In spa1ii complet deschise este interzisa.

4. Utilizatorul are obligativitatea sa asigure instruirea adecvata a personalului ~i desemneaza responsabilul pentru gestiunea
registrului utilizatorului pentru specii invazive, care se arhiveaza pentru 0 perioada de 10 ani.

5. Utilizatorul are obligativitatea sa asigure masuri corespunzatoare de prevenire a diseminarii speciilor invazive, in cazul
transferului in cadrul amplasamentului sau transportului in afara acestuia.

6. Masuri de urgen1a publicate la vedere pentru personal, care se aplica in caz de urgenla.

II. Masuri speciale de protectie

1. Amenajarile de tipul laboratoarelor, vivariilor ~i serelor sunt prevazute cu:

I
: a) spa~ii-tampon care separa spatiile rezervate speciilor invazive de ie~irea din amplasament;
b} sisteme de control eficient al vectorilor de tipul rozatoarelor, insectelor;

.
c) sisteme de protectie ~i alarma pentru prevenirea raspandirii speciilor invazive in afara amplasamentelor;

d) sisteme de control al scurgerilor de apa;

•
e) dispozitivele de etan~are in cazul insectelor trebuie proiectate pentru a reduce la minimum sau a preveni diseminarea;

I f) masuri corespunzatoare de gestionare a de~eurilor prelevate de la plante sau nevertebrate care se inactiveaza termic i'nainte
I de a fi reintroduse in circuitul de~eurilor organ ice;
I

i
I

g) obligativitatea montarii plaselor, gratarelor ~i/sau gratiilor de izolare.

i

i

2. Masurile de izolare se revizuiesc anual ~i ori de cate ori este necesar, daca:
a) masurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate in func~je de speciile invazive;
b) exista informatii noi care fac ca masurile initiale sa nu mai fie corespunzatoare.

