
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească,  

a "Fauna & Flora International" persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, din Marea Britanie 

 

 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

 

           

          În conformitate cu art. 76 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi 

recunoscute în România, sub condiţia reciprocităţii, pe baza aprobării 

prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti, dacă sunt valabil constituite 

în statul a cărui naţionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin 

ordinii publice din România. 

 

         În baza dispoziţiilor legale, “Fauna & Flora International”, societate 

limitată prin garanții și fără capital social, persoană juridică non – profit cu 

sediul în Marea Britanie, etajul 4, Jupiter House, Station Road, Cambridge, 

Cambridgeshire CB1 2JD, solicită recunoașterea în România, prin 

înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului 

Bucureşti. 

 

        “Fauna & Flora International” este beneficiarul proiectului LIFE + 

Connect Carpathians LIFE 12 NAT/UK/001068. Proiectul, cu o durată de 

5 ani, este finanţat de Comisia Europeană prin Programul LIFE Nature şi 

este implementat de Fauna & Flora International, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, Jandarmeria Română şi Asociaţia Zarand.    

        

        Proiectul face parte dintr-o iniţiativă mai largă care vizează crearea 

unei reţele regionale funcţionale de arii protejate între Munţii Apuseni şi 

Carpaţii Meridionali. Această regiune este recunoscută ca fiind unul dintre 

cele mai importante coridoare ecologice din Europa.  

 

       Iniţiativa are scopul de a reuni factorii interesaţi în managementul 

resurselor naturale pentru elaborarea şi implementarea măsurilor de 

conservare la nivel regional care să asigure conservarea biodiversităţii şi 

dezvoltarea durabilă a zonei. 

 



 

      Vizând ursul şi lupul ca specii umbrelă, proiectul LCC va folosi 

experienţa altor proiecte LIFE similare pentru a dezvolta bune practici 

adaptate contextului în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a 

speciilor de carnivore mari, a speciilor pradă şi a habitatelor acestora.  

        Planurile Regionale de Acțiune pentru urs şi lup vor fi documentele 

strategice rezultate în cadrul proiectului.    

    Obiectivele şi acţiunile proiectului LCC sunt: 

1. Asigurarea conectivității structurale prin protejarea și reconstrucția 

ecologică a coridoarelor:  

- a) creșterea capacității agențiilor responsabile și a administratorilor 

siturilor Natura 2000 pentru a aborda problema conectivității la nivel 

regional;  

- b) implicarea factorilor interesaţi locali în gestionarea problemelor privind 

conectivitatea; 

c) achiziționarea de teren pentru crearea coridoarelor de conectivitate;  

- d) reconstrucţia ecologică / managementul coridoarelor pentru crearea 

unor peisaje permeabile pentru carnivore. 

 

    2. Asigurarea conectivității funcționale prin măsuri vizând amenințările 

directe (conflicte om – specii sălbatice, braconaj) și îmbunătățirea 

cunoștințelor locale pentru creșterea gradului de acceptare a carnivorelor 

mari: 

a) evaluarea conflictelor și implementarea metodelor de 

reducere/prevenire a acestora; 

b) constituirea unei echipe de intervenție specializată în diminuarea 

conflictelor; 

c) demonstrarea aplicării măsurilor anti-braconaj. 

 

     3. Creșterea conștientizării și a susţinerii factorilor interesați locali 

pentru conservarea speciilor țintă:  

a) implicarea factorilor interesați locali în întâlnirile de inițiere a 

proiectului; 

b) asigurarea implicării grupurilor locale în acțiunile colaborative; 

c) demonstrarea, în colaborare cu administratorii de fond forestier și cu 

gestionarii fondurilor de vânătoare a recomandărilor pentru adaptarea 

amenajamentelor silvice și planurilor cinegetice pentru asigurarea stării de 

conservare favorabilă pentru urs și lup; 

d) schimbarea comportamentului factorilor interesați pentru sprijinirea 

protejării speciilor țintă și a siturilor Natura 2000. 

 

       4. Promovarea și implementarea metodelor de conservare integrată a 

peisajelor prin elaborarea Planurilor Regionale de Acțiune pentru Specii și 

a seturilor de măsuri de conservare coerente : 

a) implementarea unui sistem de monitorizare pentru determinarea stării de 

conservare a speciilor-țintă, a speciilor-pradă și a habitatelor; 

- b) cartarea și modelarea distribuției speciilor de urs și lup, a speciilor-

pradă, a habitatelor și a zonelor de conflict pentru elaborarea obiectivelor 

și a acțiunilor de conservare; 

- c) elaborarea seturilor de măsuri de conservare; 

d) elaborarea unor studii de caz pentru testarea implementării măsurilor de 

conservare și investigarea impactului economic; 



f) elaborarea Planurilor Regionale de Acțiune pentru urs și lup. 

 

Cererea este însoțită de următoarele documente: 

1. Contractul de societate și statutul fundației; 

2. Certificat privind schimbarea de denumire; 

3. Certificat privind înregistrarea în registrul societăților non – profit; 

4. Certificat emis de Registrul Comerțului; 

5. Scrisoare de bonitate bancară; 

6. Hotărârea Fauna & Flora International privind aprobarea inițierii și 

derulării procedurilor în România; 

7. Contractul de comodat – dovada sediului în România; 

8. Statutul reprezentanței din România a Fauna & Flora International. 

11. În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Schimbări preconizate 

 

Prezentul proiect de act normativ va ușura activitatea Fauna & Flora 

International în România și va înlesni implementarea proiectului LIFE + 

Connect Carpathians LIFE 12 NAT/UK/001068.  

 

 

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11 Impactul    asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Impactul    asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 2.1 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

   22 .Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.  Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a -Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 5 ani 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilorsociale de stat: 

(i) contribuţiide asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact financiar 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/ sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare, ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 



normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

11. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative 

comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii. Nu au fost identificate.  

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 



5. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

 Au fost respectate condiţiile prevăzute de Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, prin afişarea pe site-ul Ministerului Mediului. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi organisme 

sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Luând în considerare cele expuse mai sus a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a "Fauna & Flora International" 

persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, din Marea Britanie care în forma prezentată 

a fost avizat de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre 

aprobare. 
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