
5.1. Condiţii privind avizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, 

implementarea de proiecte/programe cu finanţare naţională / 

internaţională (Cap. 3.7) 

 

APNA are obligaţia de a asigura protecţia şi conservarea resurselor naturale şi culturale din aria 

naturală protejată utilizând informaţii ştiinţifice actuale şi corecte în luarea deciziilor de 

management şi elaborarea unor programe educative. Astfel, în conformitate cu prevederile planului 

de management integrat, încurajarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi cunoaştere a 

ecosistemelor, atât de la suprafaţă, cât şi din mediul subteran din PNA și situri Natura2000 

administrate, reprezintă o prioritate pentru APNA. 

 

Necesitatea avizării 
Activităţile de cercetare ştiinţifică, precum şi implementarea altor tipuri de proiecte, pot fi 

desfăşurate pe tot cuprinsul Parcului Natural Apuseni și a siturilor Natura2000 administrate, atât la 

suprafaţa terenului, cât şi în mediul subteran, indiferent de zona de management în care este 

încadrat arealul respectiv unde se doreşte realizarea activităţilor. Pentru activităţile propuse a se 

desfăşura în zone încadrate ca rezervaţii ştiinţifice - peşteri sau sectoare de peşteri de clasă A, 

conform prevederilor legale este necesară şi obţinerea unui aviz din partea Academiei Române. 

Atenţie! Un aviz favorabil din partea Academiei Române nu implică automat obţinerea avizului 

favorabil din partea APNA, APNA având obligaţia de a gestiona toate activităţile punctuale şi 

situaţiile care pot interveni la un moment dat în aria naturală protejată şi care pot necesita aplicarea 

unor măsuri mai restrictive decât cele impuse de către Academia Română. În acordarea avizelor, 

APNA are obligaţia de a consulta CŞ al PNA şi de a ţine cont de părerea membrilor acestuia.  

Totodată, pentru cercetări ştiinţifice de natură arheologică este necesară şi obţinerea unei autorizaţii 

din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, conform prevederilor legale din domeniul 

arheologiei. 

Activităţile care presupun accesul în cavităţi care includ puţuri şi/sau porţiuni verticale vor fi 

desfăşurate în conformitate cu prevederile legale privind prevenirea accidentelor în mediul subteran 

speologic. În acest sens, după caz, se va solicita şi obţine avizul salvaspeo din partea serviciului 

public salvaspeo responsabil de zona în care se găseşte cavitatea respectivă, conform procedurilor 

interne elaborate de acesta. Prin acest aviz se confirmă faptul că solicitanţii au pregătirea speologică 

necesară şi că sunt conduşi în subteran de persoane competente. Pe teritoriul PNA activează 

serviciile publice salvaspeo aferente judeţelor Bihor, Cluj, Alba. 

 

Obţinerea avizului APNA 
Pentru obţinerea avizului APNA se va transmite o solicitare completând formularul de la Anexa 

II.  

Acest formular cuprinde şapte secţiuni, dintre care vor fi completate, în mod obligatoriu secţiunile I, 

II, III, V, VI, VII, şi doar dacă este cazul, secţiunea IV. 

În cazul unor proiecte complexe, implementate pe o suprafaţă mai mare, la secţiunea III se vor 

detalia doar acele aspecte din cadrul proiectului care au legătură cu Parcul Natural Apuseni și 

siturile Natura2000 administrate şi respectiv cu studierea in situ sau ex situ a unor specimene 

colectate din aria naturală protejată. 

Exemplu: 

Titlul proiectului: se va menţiona titlul oficial al proiectului sau a lucrării ştiinţifice pentru 

realizarea căreia se desfăşoară activităţile; 

Scopul proiectului: scopul reprezintă o afirmare a stării viitoare care se doreşte să fie atinsă în urma 

implementării proiectului, clar şi succint; 

Tematica de studiu 1 (2, 3, ...): se enumeră temele proiectului, pot fi mai multe teme dacă există 

mai multe domenii de studiu; 



Obiectiv 1 (2, 3, ...): stabilite separat pentru fiecare temă, reprezintă ţintele care trebuie 

atinse în urmărirea scopului proiectului; fiecare obiectiv poate avea una sau mai multe 

acţiuni şi activităţi; 

Descriere: cuprinde explicarea propriu-zisă a ce se doreşte să se realizeze prin proiectul 

propus, detaliindu-se pe rând activităţile, respectiv pentru fiecare activitate, după caz se 

definesc indicatorii de realizare, rezultatele aşteptate, metoda de lucru, intervalul de timp 

necesar, suprafaţa/locaţia de desfăşurare, componenţa echipei care o realizează, observaţii 

etc. 

Programarea activităţilor poate fi exprimată în săptămâni, luni sau alte intervale relevante, iar 

locaţia se menţionează la fiecare activitate, astfel încât să poată fi dedusă suprapunerea spaţială 

şi/sau temporală a unora dintre activităţi. 

Astfel, în urma evaluării va rezulta convergenţa rezultatelor activităţilor propuse în cadrul 

acţiunilor, a acţiunilor în cadrul obiectivelor şi a obiectivelor în demonstrarea atingerii scopului 

propus. De detalierea şi claritatea explicaţiilor depinde evaluarea propunerii în vederea avizării. 

 

Ca anexă la formular se ataşează CV-urile responsabilului de proiect şi ale celorlalţi membri ai 

echipei (care sunt implicaţi în activităţile propuse pe teritoriul PNA și a siturilor Natura2000 

administrate), şi respectiv avizele suplimentare necesare, dacă este cazul. 

 

Durata de valabilitate a avizului 
Avizele APNA pentru acest tip de activităţi vor fi acordate, de regulă, pentru intervalul de timp 

specificat ca durată de implementare a proiectului propus. Dacă această perioadă depăşeşte 1 an de 

zile, deţinătorul avizului va transmite către APNA câte un raport anual cu privire la realizarea 

activităţilor propuse după fiecare an scurs de la data emiterii avizului, în termen de 30 de zile 

calendaristice. În cazul în care acest raport nu este recepţionat de APNA şi nu se oferă nici o 

explicaţie privind netransmiterea acestuia, avizul APNA se revocă pe perioada de timp rămasă. 

Dacă pe parcursul derulării activităţilor intervin modificări substanţiale faţă de proiectul iniţial, 

acestea vor fi notificate în scris către APNA în cel mai scurt timp posibil. După caz, aceste 

modificări pot atrage după sine necesitatea de a de a revoca avizul existent, şi eventual de a emite 

un nou aviz.  

 

Notificarea şi raportarea activităţilor de teren 
Înainte cu 5 zile de fiecare acţiune în teren se va transmite către APNA o scurtă notificare prin email 

(la adresa office@parcapuseni.ro) conţinând următoarele: intervalul planificat pentru acţiune, 

numele persoanei responsabile de aceasta, numărul de participanţi, scopul deplasării, şi după caz, 

dacă este necesară participarea APNA la acţiunea respectivă. 

În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărei acţiuni în teren, se va transmite către 

APNA prin email (la adresa office@parcapuseni.ro) o scurtă informare în care se confirmă/infirmă 

desfăşurarea activităţilor conform planificării, şi se menţionează eventuale probleme apărute, 

nereguli observate, la suprafaţa terenului sau în mediul subteran.  

 

La încheierea proiectului, sau respectiv, la încheierea unui an calendaristic se va redacta un raport 

final (sau anual) care va fi transmis către APNA. Acest raport va conţine informaţii privind 

rezultatele concrete obţinute în urma desfăşurării activităţilor propuse. La acesta se vor ataşa copii 

după eventuale lucrări publicate în urma activităţilor în PNA și în siturile Natura2000 administrate. 

Informaţiile vor fi relaţionate cu o schiţe/hartă ale arealelor de la suprafaţă şi/sau din subteran în 

care s-au desfăşurat activităţile. Se vor detalia orice modificări aduse zonelor de studiu din PNA în 

urma implementării proiectului (aparate, echipamente sau alte materiale instalate în teren, etc.). 

Acurateţea informaţiilor raportate reprezintă responsabilitatea autorului/autorilor acestora.  

 

Politica de colectare a datelor de către APNA 
Datele şi informaţiile colectate de către APNA în procesul de avizare al activităţilor, şi respectiv în 



procesul de raportare reprezintă informaţii cu caracter intern. Acestea sunt integrate în baza de date 

a APNA şi pot fi utilizate de către APNA doar în activităţi care privesc managementul în scopul 

protecţiei şi conservării patrimoniului natural din PNA și siturile Natura2000 administrate. 

Utilizarea acestora se face întotdeauna cu trimitere la autor. Datele colectate pe parcursul anului, 

care privesc logistica activităţilor din teren, au ca scop limitarea/excluderea interferenţelor dintre 

eventuale activităţi propuse de diverse grupuri în acelaşi obiectiv. 

 


