
1 

 

 

 

 DARE  DE  SEAMA asupra  activităţii  Comisiei  Monumentelor  Naturii    

    în anul  2014 

 

1. Resurse umane şi financiare 

Personalul operativ al Comieiei a rămas acelaşi ca în anii anteriori, dar au intervenit unele 

modificări în ceea ce priveşte salarizarea: 

 1/  În continuarea perioadei de „voluntariat” începută în 18 noiembrie 2013 ca urmare a 

epuizării resurselor noastre financiare (provenite toate exclusiv din venituri proprii), am fost 

lipsiţi de salarii până la data de 17 februarie 2014, ceea ce însă nu a însemnat sistarea activităţii 

specifice (Detalii în daraea de seamă pe anul 2013). În aceeaşi perioadă de timp au început 

încasările aferente avizelor acordate pentru anul în curs (2014), astfel încât s-au putut din nou 

asigura salariile. 

 2/ Colegele Simona Mihăilescu (secretar ştiinţific) şi Eliana Sevianu (biolog) au fost de 

acord cu reducerea salariilor lor, la cuantumul echivalent cu timpul de lucru de două ore pe zi.     

(deci 10 ore pe săptămână). S-au efectuat formele legale în acest sens la nivelul Conducerii 

Academiei, a Serviciului Resurse Umane şi a Serviciului Contabilitate. În felul acesta, am 

calculat că încasările Comisiei vor ajunge pentru întreg anul 2014. 

 La solicitarea Ministerului de Finanţe, prin Direcţia Economică, cele două capitole din 

actul care stabileşte tarifele pentru avizele acordate de Comisie au fost comasate într-unul singur, 

dar cuantumul tarifelor a rămas nemodificat.  

 În anul 2014 CMN a încasat suma de  77.800 lei şi  au fost efectuate  plăţi (între 

18.02.2014 – 31.12.2014) de 63.000 lei. Sold la 31.12.2014 = 14.800 lei (suma va fi reportată 

anului 2015). Cheltuielile curente de birou (hârtie, plicuri, timbre, toner, telefon mobil) de la 

biroul preşedintelui (Cluj) au fost acoperite din salariul preşedintelui. 

 

2. Activitate 

a) Avizarea declarării de noi arii protejate sau de monumente ale naturii 

- Parcul natural Firiza – Baia Mare (aviz nr. 3830/20.11.2014) S = 19.510 ha (După 

vizitarea ariei de către preşedintele Comisiei). 

- Grupul de stajari seculari Trotuşana – com. Movileni, jud. Vrancea (aviz nr. 

3817/20.11.2014) 

- Ulm secular, municipiul Tulcea (aviz nr. 3765/24.04.2014). 

 

b/ Colaborări cu Ministerul Mediului în domeniul implementării legislaţiei de mediu. 

- Desemnarea reprezentanţilor CMN în comisiile de evaluare pentru atribuirea în 

administrare a ariilor naturale protejate (la nivel naţional şi la nivelul regiunilor de 

dezvoltare) – liste revizuite. 
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- Idem, în comisiile de contestaţii. 

- Idem, în comisiile de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate sau a siturilor Natura 

2000. 

- Participarea unui reprezentant al CMN (preşedintele comisiei) în comisia stabilită de 

Ministerul Mediului pentru atribuirea în administrare a 16 parcuri naţionale şi naturale, 

cele ale căror anterioare contracte de administrare (între Min. Mediului şi RNP Romsilva) 

expiraserî în luna mai 2014. (Sesiunea a 6-a, 8 sept. 2014, după o prealabilă analiză a 

dosarelor, în format electronic). 

- Participarea unui reprezentant al Comisiei (secretarul ştiinţific) la sesiunea de atribuire în 

custodie a unor situri Natura 2000 (aceeaşi dată, 8.09.2014). 

- La solicitarea Ministerului, verificarea listei roşii a animalelor din Carpaţi (proiect 

internaţional, în România coordonat de Agenţia de protecţia mediului Sibiu). S-au 

constatat grave deficienţe. 

-  Analiza bazei de studiu (distribuţie, habitate) pentru finanţarea prin APIA a deţinătorilor 

de terenuri (pajişti) pe care este prezent cârstelul de câmp (specie prioritară). 

- S-a primit şi înregistrat solicitarea Direcţiei Biodiversitate din Min. Mediului de a pune la 

dispoziţia unei firme de cartografie/ IT  documentaţiile deţinute de Academia  Română 

asupra ariilor naturale protejate, în principal asupra limitelor lor. Am răspuns că vom 

răspunde acestei solicitări doar pe bază de contract şi a unei finanţări corespunzătoare. 

Mai amintim:  

- Participare (D.M.) la Ziua europeană a parcurilor,  manifestare organizată de RNP – 

Romsilva la Timişoara în 29.95.2014, alături de delegaţi ai administraţilor parcurilorîn 

cadrul sesiunii anuale a USAMV Timişoara. 

- Participare (S.M.) la manifestarea prilejuită de Ziua mondială a mediului înconjurător 

(Bucureşti, 5.06.2014). 

c/ Avizarea unor derogări de la regimul de protecţie a unor specii de animale (la solicitarea 

Ministerului mediului, pe bază de documentaţii justificative). 

-  Peştele Scardinius racovitzai  şi melcul Melanopsis parreysi, pentru a fi capturate exemplare 

din rezervaţia Lacul şi Pârâul Peţea (jud. Bihor),  periclitată ca urmare a reducerii drastice a 

nivelului apei. Scop:  creşterea  şi înmulţirii lor în condiţii de acvacultură (Galaţi + Ungaria), cu 

posibilitatea repopulării bazinelor naturale (continuare a acţiunii din anul anterior).. 

- Avizarea din punct de vedere ştiinţific a derulării unor acţiuni de reducere a populaţiilor de şacal, 

vulpe şi mistreţ care s-au înmulţit în Delta Dunării şi au efectele negative asupra unor păsări de 

apă, inclusiv specii prioritare la nivelul UE. 

- Derogare  parţială de la regimul de protecţie a speciilor de  mamifere carnivore urs, lup şi pisică 

sălbatică, în ariile în care ca urmare a abundenţei lor ridicate produc efecte nedorite asupra altor 

specii sălbatice, asupra animalelor domestice,  asupra  culturilor agricole sau chiar asupra 

oamenilor (atacuri ale urşilor). 

- Derogare în vederea reducerii efectivelor de ciori care cuibăresc în municipiul Satu Mare (la 

solicitarea Primăriei), prin distrugerea cuiburilor lor (acţiune similară a avut loc în 2013). 
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- Avizarea capturării a două exemplare de râs din parcul naţional Munţii Rodnei, în scopul ataşării 

de gâtul lor a unui radiotransmiţător, în scopul urmăririi deplasării animalelor (capturare urmată 

de eliberare) – Avizul emis în 2013 expirase, fără ca acţiunea să fi fost realizată. 

- Avizarea capturării a 6 urşi, din munţii Penteleu - Siriu, în scop similar.  

-  Avizarea capturării unui număr limitat de peşti, în scop de cercetare, din râul Prut (Univ. Al. I. 

Cuza – Iaşi), din râul Siret (USI – Cluj) şi din bazinul Siretului (Univ. V. Alecsandri – Bacău). 

- Capturarea de popândăi din zona Aradului, în scopul relocării lor (2 avize, dintre care unul a fost  

acordat după refacerea documentaţiei din 2013, respinsă de Comisie la vremea respectivă). 

- Avizarea colectării de exemplare aparţinând unor specii prioritare:  Lucanus cervus, Bombina 

variegata, Pholidoptera transsylvanica  (Muzeul Antipa – Bucureşti). 

 

d/ Avizarea unor modificări în componenţa consiliilor ştiinţifice ale unor arii naturale protejate: 

P.N. Defileul Jiului, P.N. Comana, SCI Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului (+ SPA 

Defileul Crişului – Valea Iadului). 

 

e/  Avizarea de derogări de la regimul de protecţie în cazul unor plante 

- Tăierea a 18 stejari din rezervaţia Dumbrava Sibiului, în vederea extinderii perimetrului 

expoziţional al Muzeului Etnografic. 

- Îndepărtarea pinilor uscaţi din rezervaţia naturală Lacul sf. Ana – Mohoş. 

- Tăierea unui castan, mun. Drobeta – Turnu Severin. 

- Toaletarea unor copaci din  municipiul Bucureşti şi comuna Măgurele. 

 

f/ Respingere unor solicitări de derogări 

- S-a respins solicitarea Facultăţii de silvicultură Braşov pentru colectarea (vânarea) unui 

număr de 600 cocoşi de munte, sub pretextul realizării unor cercetări genetice asupra 

populaţiei din Carpaţi a acestei specii..  

 

g/ Avizarea derulării unor cercetări ştiinţifice, asupra unor specii de plante sau animale (lilieci, 

amfibieni, planta Moehringia jankae, vegetaţia turbăriei Prejmer, flora rezervaţiei 

Moroianu din P. N. Munţii Măcinului) sau în unele rezervaţii şi  situri Natura 2000. 

 

h/ Avizare de colonizări de specii animale. 

- Acţiune de colonizare a zimbrului în judeţul Caraş–Severin , comuna Armeniş, cu 

animale aduse din alte ţări (proiect al WWF = World Wildlife Fund – Romania, tema 

Rewilding Europe). Acţiunea a fost realizată în luna mai, cu participarea autorităţilor 

locale, într-un perimetru îngrădit. 

 

i/ Avizarea valorificării/ exploatării unor resurse naturale din flora şi fauna ţării 

- Stuf din delta Dunării (3) 

- Ciuperci 
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- Plante medicinale 

- Plante sălbatice comestibile 

- Fructe de pădure 

-  Broaşte de lac 

- Resurse piscicole (peşti) din Rez. Biosferei Delta Dunării, Dunăre, Siret, Olt 

- Raci (1) 

- Lipitori 

- Scoici din zona litorală a mării (1) 

- Animale de vânat (pentru fonduri cinegetice care se suprapun parţial sau total pe arii 

naturale protejate sau situri Natura 2000). 

În multe cazuri au fost operate reduceri ale cantităţilor prezentate în studiile de evaluare 

elaborate de institutele de cercetări. 

 

j/ Alte avize: 

- export de lipitori crescute în bazine artificiale (1, aviz CITES) 

- import de melci (2) 

- import de fazani (1), pentru eliberare în natură 

- aviz pentru conectarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a bazei de tratament din 

staţiunea Techirghiol.  

- aviz pentru decolmatarea bazinului lacului Peţea (jud. Bihor). 

 

k/ Probleme litigioase 

- Ca urmare a avizării de către CMN a documentaţiei pentru  punerea sub regim de 

protecţie a perimetrului Văcăreşti, în anul 2013 unul dintre proprietarii de  teren din zonă 

a intentat acţiune judecătorească iniţial împotriva Academiei Române, pe care a 

direcţionat-o ulterior împotriva CMN şi a preşedintelui ei. Acţiunea a continuat în 2014, 

la Curtea de Apel Bucureşti. Răspunsurile  noastre (Academie/ Comisie) au fost redactate 

de către Serviciul juridic al Academiei, pe baza elementelor concrete furnizate de noi. În 

acelaşi timp, s-a răspuns altor doi petiţionari, de asemenea proprietari de terenuri din 

zona respectivă (unul dintre ei a început seria de petiţii în 2013).. 

- Comisia a furnizat informaţiile cerute de organele juridice cu privire la unele arii 

protejate, în urma apariţiei de situaţii litigioase: Lunca râului Tur (SM); peşterile 

Râşnoavei, Studenţilor şi Păgânilor (BV); cariera de calcar Bistriţa din parcul naţional 

Buila – Vânturariţa. 

- CMN a informat Direcţia Patrimoniu a Academiei Române asupra faptului că în 

documentele cadastrale din judeţul Buzău, Academia apare înscrisă ca proprietar a două 

păduri: Spătaru şi Frasinu. Nu cunoaştem ce demersuri a făcut Direcţia Patrimoniu în 

acest sens.  

 

l/ Avizarea trecerii/ intrării unor turişti în Rezervaţia ştiinţifică Gemenele (16 avize) 
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m/   Reprezentanţii CMN (membri ai Comisiei sau persoane din afara Comisiei) în consiliile 

 ştiinţifice al parcurilor naţionale şi naturale au participat la activitatea acestora (şedinţe,  

exprimarea opiniilor prin scris sau pe cale electronică). Activitate  neremunerată. 

 

m/  S-a purtat corespondenţă sau s-a discutat telefonic cu reprezentanţi ai diferitelor autorităţi  

 (consilii judeţene, consilii locale, garda de mediu, agenţii de protecţia mediului) sau 

 cu persoane particulare pe diferite probleme locale vizând situaţia unor specii sau 

 ecosisteme, măsuri de ocrotire, management. 

 

n/   S-a ţinut legătura şi s-a conlucrat cu preşedinţii subcomisiilor regionale ai CMN. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR  ŞTIINŢIFIC, 

 

 

Dr. Dan Munteanu         Dr. Simona Mihăilescu 

 


