
                    ORDIN   Nr. 755 din 27 aprilie 2007 

privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu 

public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din 11 mai 2007 

 

    În baza prevederilor art. 16 din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007, 

    în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, 

    în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, 

 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    Se aprobă modelul fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    Totalitatea fişelor de evidenţă a tuturor grădinilor zoologice şi acvariilor publice din 

România constituie Registrul naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice. 

    ART. 3 

    Fişa de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public se realizează în format 

electronic şi se deschide la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 

30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

    ART. 4 

    (1) Lista informaţiilor cuprinse în fişa de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui 

acvariu public se actualizează în funcţie de evoluţia legislaţiei comunitare în domeniul 

grădinilor zoologice şi al acvariilor publice. 

    (2) Informaţia înregistrată în fişa de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu 

este publică. 

    ART. 5 

    (1) Administratorii grădinilor zoologice şi acvariilor publice au obligaţia să ţină înregistrări 

pe suport hârtie şi în format electronic, în conformitate cu cerinţele fişelor de evidenţă a fiecărei 

grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, pe care să le pună la dispoziţia agenţiei judeţene 

pentru protecţia mediului sau altor autorităţi cu atribuţii în domeniu. 

    (2) Fiecare agenţie judeţeană pentru protecţia mediului colectează şi actualizează trimestrial 

date, în conformitate cu cerinţele fişelor de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui 

acvariu public, existente la nivel local, pe care le transmite agenţiei regionale pentru protecţia 

mediului din regiunea de dezvoltare unde îşi are sediul. 

    (3) Fiecare agenţie regională pentru protecţia mediului centralizează datele specifice privind 

grădinile zoologice şi acvariile publice, pe care le transmite trimestrial Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului. 

    (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează datele în vederea realizării 

fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public. 

    (5) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului actualizează periodic fişele de evidenţă a 

grădinilor zoologice şi acvariilor publice şi, pe baza datelor relevante privind grădinile 

zoologice şi acvariile publice, transmite Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile un raport 



anual privind situaţia grădinilor zoologice şi a acvariilor publice, în termen de 60 de zile de la 

încheierea anului calendaristic pentru care se face raportul. 

    (6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile asupra modificărilor semnificative apărute în fişele de evidenţă a fiecărei 

grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, care ar putea avea un impact la nivel naţional şi 

internaţional, şi transmite date pentru actualizarea Registrului naţional al grădinilor zoologice şi 

acvariilor publice. 

    (7) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile avizează raportul anual prevăzut la alin. (5). 

    ART. 6 

    Registrul naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice se înfiinţează la nivelul 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se gestionează de către direcţia care 

coordonează conservarea biodiversităţii, pe baza datelor furnizate de către autorităţile teritoriale 

pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 5. 

    ART. 7 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, 

                               Attila Korodi 

 

    Bucureşti, 27 aprilie 2007. 

    Nr. 755. 

 

    ANEXA 1 

 

                                 MODELUL 

    fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice sau fiecărui acvariu public 

 

    Nr. fişei .................... din data de ............................... 

    Denumirea grădinii zoologice/acvariului public ........................... 

    Numele şi prenumele proprietarului ....................................... 

    Tipul de proprietate ..................................................... 

    Numele şi prenumele administratorului .................................... 

    Adresa instituţiei ....................................................... 

    Telefon ................, fax ................, e-mail .................., adresa paginii de internet 

.................................. 

    Data înfiinţării grădinii zoologice/acvariului public .................... 

    Suprafaţa totală a instituţiei (mp) ...................................... 

    Suprafaţa amplasamentelor (mp) ........................................... 

    Numărul autorizaţiei de mediu ............................................ 

    Data emiterii ............................................................ 

    Data expirării ........................................................... 

    Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare .................................. 

    Data emiterii ............................................................ 

    Data expirării ........................................................... 

    Numărul total de specii .................................................. 

    Numărul total de exemplare ............................................... 

    Activităţi de conservare a speciilor ..................................... 

    Date despre Planul colecţiei de animale .................................. 



    Date despre Planul de austeritate pentru animale, în cazul închiderii grădinii 

zoologice/acvariului public sau în cazul întreruperii subvenţiilor 

    ......................................................................... 

    Activităţi de educare şi sensibilizare a publicului ...................... 

    Colaborări cu alte grădini zoologice/acvarii publice şi/sau cu alte organizaţii 

.................................................................. 

    Surse de finanţare ....................................................... 

    Lista speciilor de animale din colecţie 

    1. Denumirea comună şi denumirea ştiinţifică a speciilor de animale 

    .......................................................................... 

    2. Sexul indivizilor din colecţie ........................................ 

    3. Provenienţa indivizilor ............................................... 

    4. Intrări de specii în colecţie până la data de 31 decembrie a anului 

    .......................................................................... 

    4.1. Specii de vertebrate/nevertebrate intrate în colecţie până la 31 decembrie 

    .......................................................................... 

    4.1.1. Număr de indivizi născuţi/eclozaţi în captivitate (denumirea comună, denumirea 

ştiinţifică, sexul, data) 

    .......................................................................... 

    4.1.2. Donaţii (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    4.1.3. Cumpărări (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    4.1.4. Schimburi (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    4.1.5. Număr de indivizi intraţi în colecţie din alte cauze (data, denumirea comună, 

denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    5. Specii de animale ieşite din colecţie până la data de 31 decembrie a anului pentru care se 

completează Registrul 

    .......................................................................... 

    5.1. Specii de vertebrate/nevertebrate ieşite din colecţie până la 31 decembrie 

    .......................................................................... 

    5.1.1. Număr de indivizi evadaţi (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    5.1.2. Număr de indivizi decedaţi (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

    5.1.3. Număr de indivizi ieşiţi din colecţie prin donaţie (data, denumirea comună, denumirea 

ştiinţifică, sexul) şi locul unde se expediază fiecare individ 

    .......................................................................... 

    5.1.4. Număr de indivizi ieşiţi din colecţie prin schimburi cu alte grădini zoologice/acvarii 

publice/delfinarii (data, denumirea comună, denumirea ştiinţifică, sexul) şi locul unde se 

expediază fiecare individ 

    .......................................................................... 

    5.1.5. Număr de indivizi ieşiţi din colecţie din alte cauze (data, denumirea comună, 

denumirea ştiinţifică, sexul) 

    .......................................................................... 

                            --------------- 


