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NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 

 

 

 

 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P) este organizat şi funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. 

     Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare 

strategică, dezvoltare durabilă, infrastructură de mediu şi gospodărirea apelor, meteorologie, 

hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, 

gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, 

gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic. 

M.M.P realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, 

elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în 

cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în 

domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, 

inspecţie şi control în aceste domenii. Ministerul asigură coordonarea interministerială a procesului 

de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte 

implementarea acesteia. 

M.M.P coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în 

celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale şi 

este desemnat ca autoritate de management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu. De 

asemenea, MMP este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 

privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+). 
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Activitatea Direcţiei Generale de Investiţii 
 

 

Direcţia Generală de Investiţii este un compartiment de specialitate în cadrul structurii 

organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 

Direcţia Generală de Investiţii este compusă din Compartimentul Promovare Investiţii subordonat 

directorului general, Serviciul Finanţări Investiţii, Serviciul Verificare şi Decontare şi Serviciul 

Finanţări Programe, conduse fiecare de către un şef de serviciu. 

 

A. COMPARTIMENTUL PROMOVARE INVESTIŢII 
Compartimentul Promovare Investiţii din cadrul Direcţiei Generale de Investiţii are ca obiect 

principal de activitate promovarea obiectivelor de investiţii propuse de către unităţile din 

subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor precum şi  asigurarea 

secretariatul Comisiei Tehnico - Economice (C.T.E. – M.M.P.)  

În anul 2011 în cadrul acestui Compartiment s-au desfăşurat desfăşurat activităţi care vizau  

următoarele domenii de activitate, după cum urmează: 

 

Activitatea de promovare a investiţiilor 

 

Asigurarea activităţii  Secretariatului Comisiei Tehnico-Economice (C.T.E.- MMP) care a 

constat în :  

 organizarea în condiţii optime, la intervale foarte scurte de timp, a 13 şedinţe ale Comisiei 

Tehnico-Economice  de pe langă Ministerul Mediului şi Pădurilor precum şi pregătirea 

susţinerii documentaţiilor tehnico-economice pentru prezentarea acestora în cadrul şedinţelor 

Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe 

constituit la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care a necesitat atente 

analize tehnice şi economice a unui volum extrem de mare de informaţii, precum şi elaborarea 

şi înaintarea spre aprobare în regim de urgenţă a actelor necesare  aprobării documentaţiilor  

tehnico-economice avizate. 

 verificarea a peste 299 documentaţii tehnico-economice faza Studiu de 

Fezabilitate/reactualizare Studiu de Fezabilitate/Notă de Fundamentare aferente lucrărilor 

publice cu finanţare de la bugetul de stat, credite externe, credite de angajament (Programul 

PNDI) sau alte surse constituite în acest scop, ce au fost supuse analizei C.T.E., urmărindu-se 

respectarea legislaţiei în vigoare, prezenţa tuturor avizelor şi acordurilor legale necesare şi 

adoptarea soluţiilor tehnice cu cele mai mici consumuri de combustibili, energie şi material. 

 colaborarea cu societăţile comerciale de proiectare care elaborează documentaţiile tehnico-

economice pentru realizarea lucrărilor publice din domeniul de activitate al departamentelor 

apelor, mediului şi pădurilor, în limitele de competenţe atribuite de către directorul direcţiei şi 

conducerea ministerului. 

 colaborarea şi îndrumarea A.N.A.R., A.F.M., A.N.M., A.N.P.M., R.N.P., I.T.R.S.V., 

A.R.B.D.D. , M.M.P.-C.I.P.N. în vederea completării documentaţiilor. 

 întocmirea, supunerea spre aprobare conducerii ministerului a Ordinii de zi  pentru 13 şedinţe 

C.T.E.- M.M.P, elaborarea mapelor de şedinţă şi difuzarea acestora în termen către 

membrii/invitaţi  CTE-MMP(21 mape/şedinţă), elaborarea proceselor verbale de şedinţă ( 13 

procese verbale de şedinţă ). 
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  elaborarea documentelor de avizare, a 299 avize CTE-MMP  şi supunerea acestora spre 

aprobare conducerii Ministerului Mediului Pădurilor. 

 

Centralizatorul şedinţelor la care s-a asigurat secretariatul C.T.E. –M.M.P se prezintă astfel: 

 

Nr. 

Cr

t 

Data organizării 

şedinţei C.T.E. –

M.M.P 

Documentaţii 

supuse analizei 

Documentatii 

aprobate 

Avize 

CTE-

MMP 

emise 

Autoritatea 

contractantă 

1. 18.02.2011 25 25 25 ANPM;ANM;GNM;

UMP; ANAR 

2. 24.03.2011 25 25 25 GNM;UMP; 

ANAR;Consiliul 

judeţean Dâmboviţa 

3. 13.04.2011 22 22 22 ANAR; AFM 

4. 05.05.2011 20 19 19 ANAR 

5. 19.05.2011 46 46 46 UMP; RNP 

6. 30.05.2011 18 16 16 ANAR 

7. 16.06.2011 21 20 20 ANPM;GNM;ANAR 

8. 09.09.2011 37 37 37 UMP;RNP;ANAR 

9. 16.09.2011 1 1 1 AFM 

10. 27.09.2011 35 33 33 ANAR;UMP; GNM 

11. 09.11.2011 4 4 4 ANPM; ANAR 

12. 07.12.2011 26 20 20 RNP 

13. 08.12.2011 19 19 19 ANAR; GNM; RNP; 

ANPM;ARBDD 

 

TOTAL 

 

299 

 

287 

 

287 

 

 

Avizarea documentaţiilor tehnico-economice de către Consiliul Interministerial de Avizare 

Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe: 

- au fost pregătite pentru Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe, 148 documentaţii tehnico-economice pentru care s-au verificat  

Notele de Prezentare, anexele cu indicatori si devizele generale aferente obiectivelor de 

investiţii cât şi alte materialele necesare obiectivelor de investiţii supuse avizǎrii 

interministeriale. 

 

Elaborarea a 13 proiecte de Ordine de ministru privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare 

durabilă: 

 O.M.M.P. nr.949/22.02.2011 pentru 5 obiective de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1282/21.04.2011 pentru 1 obiectiv de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1280/21.04.2011 pentru 3 obiectiv de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1240/13.04.2011  pentru 2 obiective de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1283/21.04.2011 pentru 9 obiective de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1362/05.05.2011 pentru 1 obiectiv de investiţii ;  
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 O.M.M.P. nr.1370/09.05.2011 pentru 5 obiective de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr.1438/23.05.2011 pentru 4 obiective de investiţii ;  

 O.M.M.P. nr. 1511/31.05.2011 pentru 6 obiective de investiţii;  

 O.M.M.P. nr. 1876/11.07.2011pentru 6 obiective de investiţii; 

 O.M.M.P. nr. 2364/27.09.2011pentru 4 obiective de investiţii 

 O.M.M.P. nr.2480/14.10.2011pentru 13 obiective de investiţii 

 O.M.M.P. nr.2679/09.11.2011 pentru 1 obiective de investiţii 

 Proiect O.M.M.P. pentru 7 obiective de investiţii a fost aprobat in anul 2012. 

 

Elaborare a 9 proiecte de Hotǎrâri de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, din care 

8 au fost aprobate în cursul anului 2011, iar 1 proiect de H.G. va fi avizat în anul 2012.  

 HOTĂRÂRE   nr. 331 / 2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare 

din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi. HOTĂRÂRE   nr. 431 din 27 aprilie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi 

gospodărirea apelor. HOTĂRÂRE   nr. 549 din 25 mai 2011 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru 12 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi 

gospodărirea apelor. 

 HOTĂRÂRE   nr. 667 din 29 iunie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor.  

 HOTĂRÂRE   nr. 660 din 29 iunie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru 18 obiective de investiţii - Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de 

grajd şi a deşeurilor menajere. 

 HOTĂRÂRE   nr.806 din 10 august 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de 

mediu. 

 HOTĂRÂRE   nr. 436 din 27 aprilie 2011 privind  aprobarea  listei cuprinzând 12 obiective 

de investiţii pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate menajere şi a  

indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora. 

 HG 1222/ 14 decembrie 2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 obiective de investiţii 

– platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, 

precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora. 
 

 Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea Listei cuprinzând 7 obiective de investiţii 

prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor 

principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora. 

 

 

CENTRALIZATOR 

al principalelor activităţi desfăşurate de 

 Compartimentul Promovare Investiţii în anul 2011 

 

Nr. 

crt. 

TIP ACTIVITATE MODUL DE 

ÎNDEPLINIRE 

DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE 

1. Asigurarea activităţii  

Secretariatul Comisiei 

- organizarea a 13 şedinţe 

CTE-MMP 

-organizarea în condiţii optime, la 

intervale foarte scurte de timp a 
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Tehnico-Economice 

(C.T.E.- MMP) 

- verificarea a 299 

documentaţii tehnico-

economice faza 

SF/reactualizare SF, NF din 

care 287 au fost aprobate 
- elaborarea documentelor 

de avizare şi a 287 avize 

CTE-MMP   

şedinţelor CTE-MMP 

 

-elaborarea şi înaintarea spre 

aprobare în regim de urgenţă a 

actelor necesare  aprobării 

documentaţiilor  tehnico-economice 

avizate 

2. Pregătirea susţinerii 

documentaţiilor tehnico-

economice pentru 

avizarea  de către 

Consiliul 

Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice 

de Interes Naţional şi 

Locuinţe 

- 148 documentaţii 

tehnico-economice, acestea 

fiind aprobate în totalitate 

-organizarea în condiţii optime, la 

intervale foarte scurte de timp a 

şedinţelor CTE-MMP 

 

-elaborarea şi înaintarea spre 

aprobare în regim de urgenţă a 

actelor necesare  aprobării 

documentaţiilor  tehnico-economice 

avizate 

3 Elaborarea  de proiecte 

de ordine de ministru şi 

proiecte de Hotărâri de 

Guvern pentru 

aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiţii 

prioritare din 

infrastructura de mediu 

şi dezvoltare durabilă 

-13 proiecte de Ordine de 

ministru  

-11 proiecte de Hotǎrâri de 

Guvern 

 

 

-obţinerea cu întârziere a 

semnăturilor de la celelalte direcţii 

avizatoare şi de la cabinetele 

demnitarilor 

 

 

 

B. SERVICIUL FINANŢĂRI INVESTIŢII 

 

Serviciul Finanţări Investiţii (SFI) din cadrul Direcţiei Generale de Investiţii are ca obiect de 

activitate urmărirea şi gestionarea  realizării proiectelor  de investiţii din fonduri alocate din bugetul 

de stat, credite externe şi alte surse legal constituite, în conformitate cu strategia de dezvoltare şi a 

politicii Guvernului în domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi silviculturii în vederea 

realizării obiectivelor prioritare privind: 

1. apărarea împotriva inundaţiilor, înlăturarea şi reducerea efectelor calamităţilor naturale, 

provocate de viituri şi evitarea pierderilor de vieţi omenesţi; 

2. amenajarea complexă a bazinelor hidrografice pentru reabilitarea surselor de apă existente 

şi realizarea de noi surse pentru satisfacerea cerinţelor de apă pentru populaţia din zonele 

deficitare; 

3. protecţia mediului constând în investiţii de reconstrucţie ecologică şi conservarea 

biodiversităţii factorilor de mediu  şi obiective privind dezvoltarea capacităţii 

investiţionale de mediu (sedii şi laboratoare) în vederea armonizării cu cerinţele U.E.; 

4. reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate şi perdele forestiere, perimetre de ameliorare 

în fond funciar şi forestier în silvicultură;   
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SFI asigură gestiunea şi managementul obligaţiilor asumate de MMP în contractele/ acordurile cu 

instituţiile financiare internaţionale (IFI) cu Ministerul Finaţelor Publice (MFP), cu alte bănci 

(BDCE, WB / BIRD, BEI, KfW etc.), cu bănci comerciale si/sau cu alti finanţatori, astfel încât SFI 

să poată asigura, prin personalul angajat în cadrul acestui serviciu, managementul de proiect pentru 

proiectele finanţate integral din credite externe sau finanţate parţial din credite externe şi cofinanţate 

de la bugetul de stat  sau proiecte/programe/subprograme, bunuri, lucrări şi servicii finanţate 

integral de la bugetul de stat prin bugetul MMP. De asemenea, DGI împreună cu DGFB, asigură 

bugetarea proiectelor/subproiectelor, programelor/subprogramelor de investiţii derulate de MMP 

precum şi de instituţiile aflate în coordonarea, în subordonarea sau sub autoritatea MMP: 

 

Faţă de necesar, dat fiind plafonul cu încadrare în limită propus de Ministerul Finanţelor Publice, în 

bugetul pe 2011 au fost finanţate următoarele: 

 

I. PROIECTE FINANŢATE DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE 

 

1. Proiectul “ Investiţii prioritare pentru gospodărirea apelor” ( F/P 1579/2006) – BDCE V 

 

Proiectul constă în efectuarea unor intervenţii la nivel structural ce au ca scop creşterea substanţială 

a gradului de protecţie conferit locuitorilor în cazul producerii de inundaţii catastrofale precum şi în 

eficientizarea activităţii de gospodărire a apelor şi îmbunătăţirea gradului de protecţie a mediului în 

vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea 

Europeană. Acest proiect cuprinde 113 obiective de investiţii prioritare în domeniul gospodăririi 

apelor şi a fost aprobat prin H.G. nr. 163/13.02.2008. 

 

Pentru implementarea Proiectului Împrumutatul (M.F.P.) a desemnat M.M.P. ca agenţie de 

implementare, iar ministerul a delegat managementul local, precum şi responsabilitatea pentru 

implementarea Proiectului Administraţiei Naţionale "Apele Române" (care este coordonată de 

MMP). În acest sens, în cadrul ANAR s-a înfiinţat o Unitate de Management a Proiectului.  

 

Valoarea totală a proiectului este de 500.144.000 euro, din care 298.500.000 EURO reprezintă 

împrumutul B.D.C.E. şi 201.644.000 EURO cofinanţare de la bugetul de stat (91.612.000 euro 

eligibil şi 110.032.000 euro neeligibil).  

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului au fost aprobaţi prin 

H.G. nr. 446/2007.  

 

Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2007 – 31.12.2013.  

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2007, bugetul pentru finanţarea proiectului în anul 2012, este 

prevăzut în Capitolul 70.01 titlul 65 “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”.  

 

În anul 2011 s-au efectuat plăţi în valoare de 447.411.393  LEI, iar pentru anul 2012  este prevăzută 

în buget  suma de  436.790.000 LEI pentru a se asigura finanţarea a 52 obiective de investiţii. 

 

Până la 31.12.2011 s-au efectuat 5 trageri din împrumut în valoare de 198.800.000 EURO adică 

66% din împrumutul de 298.500.000 EURO. 
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Cheltuielile efectuate de la începutul Proiectului şi până la 31.12.2011 sunt de 300.870.973,96 

EURO (1.242.675,776 LEI  preţuri curente) adică 61,16% din costul total al Proiectului de 

500.144.000 EURO. 

 

Până la finele anului 2012 se preconizează a se finaliza încă 32 de obiective de investiţii pentru 

care au fost asigurate în buget resursele financiare necesare, astfel încât pană la data de 31.12.2012 

din total proiect  sa fie puse în funcţiune un număr total de 90 de obiective de investiţii (84,9%). 

 

2. “Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor 

drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România” (F/P 

1556/2006) – BDCE VI 

 

Acest proiect cuprinde 114 obiective de investiţii, din care 42 corecţii torenţi şi 72 drumuri forestiere, 

şi a fost aprobat prin H.G. nr. 89/23.01.2008 pentru aprobarea Acordului cadru de împrumut F/P 

1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

 

Pentru implementarea Proiectului Împrumutatul (M.F.P.) a desemnat M.M.P. ca agenţie de 

implementare. Gestionarea locală a Proiectului şi supervizarea acestuia sunt efectuate prin Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, regie aflată în subautoritatea  M.M.P. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 60.000.000 Euro, din care 48.000.000 Euro împrumut 

B.D.C.E. şi 12.000.000 euro de la bugetul de stat. 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului au fost aprobaţi prin 

H.G. nr. 653/27.06.2007.  

 

Perioada de implementare a proiectului a fost planificată pe 4 ani, respectiv 2006-2010. Dat fiind 

faptul că acordul-cadru s-a aprobat abia în anul 2008, termenul de începere a lucrărilor prevăzut 

iniţial în acord (2006) nu a mai putut fi respectat, s-a impus prelungirea de aplicare a proiectului cu 

2 ani, respectiv trim. IV 2011. 

 

Având în vedere că valoarea alocaţiilor bugetare nu a putut acoperi finanţarea necesară pentru 

execuţia lucrărilor şi finalizarea proiectului în termenul stabilit, respectiv luna decembrie 2011, în 

urma solicitării M.M.P., Ministerul Finanţelor Publice a făcut demersurile necesare şi a  obţinut 

acordul B.D.C.E. pentru prelungirea punerii în aplicare a proiectului până la 7 septembrie 2013. 

 

Cheltuielile efectuate de la începutul Proiectului până la 31.12.2011 sunt de cca. 41.906.700 Euro 

din valoarea totală de 60.000.000 Euro, care au asigurat finalizarea şi punerea în funcţiune a 60 de 

obiective (din care 25 obiective în anul 2011), restul de 54 de obiective fiind în diverse stadii de 

execuţie.  

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2007, bugetul necesar pentru finanţarea proiectului în anul 2011, 

este prevăzut în titlul 65 “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, capitolul 

83.01. 
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În anul 2011 a fost prevăzută iniţial suma de 35.000 mii lei, care în urma modificărilor din buget şi 

a rectificării bugetare din luna noiembrie, a fost diminuată cu 3.000 mii lei (valoare totală program - 

32.000 mii lei), asigurând finanţarea a 69 obiective de investiţii (25 lucrări de corecţii torenţi şi 44 

lucrări de reabilitare şi refacere drumuri forestiere).  

 

În anul 2011 s-au facut plăţi în valoare de 31.970 mii lei, reprezentând 99,9% din programul alocat, 

şi au fost puse  puse în funcţiune 25 obiective de investiţii (10 corecţii torenţi şi 15 drumuri 

forestiere). 

 

3. Proiectul pentru diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă – Componenta C Reducerea riscurilor în caz de 

inundaţii şi alunecări de teren ( 4736 RO – BIRD) 

 

Proiectul cuprinde 24 de obiective de investiţii finanţate de la bugetul de stat si din credite externe, 

pentru care au fost contractate lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de 

siguranţă al barajelor mari şi mici şi elaborarea unui Proiect pilot de monitorizare a alunecărilor de 

teren.  

 

Proiectul a fost aprobat prin Legea 389/28.09.2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului 

de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 

urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 

Valoarea iniţială a proiectului pentru M.M.P. a fost de 101.444.000 USD, din care 78.447.000 USD 

împrumut B.I.R.D. şi 22.997.000 USD de la bugetul de stat. 

 

Prin Amendamentul nr. 4 la Acordul de Împrumut valoarea proiectului a fost diminuată la 

96.945.000 USD, din care 74.960.000 USD împrumut B.I.R.D. şi 21.985.000 USD de la bugetul de 

stat. 

 

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au efectuat plăţi care însumează cca. 96.352.234,93 USD, 

care au asigurat finalizarea şi punerea în funcţiune a 22 de obiective, restul de 2 de obiective fiind în 

execuţie.  

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2007, bugetul necesar pentru finanţarea proiectului este prevăzut 

în titlul 65 “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, capitolul 70.01. 

 

În anul 2011 a fost prevăzută iniţial suma de 18.000.000 lei, sumă care în urma rectificărilor 

bugetare şi realocărilor aprobate de M.F.P de-a lungul anului  s-a modificat şi a ajuns în decembrie 

2011 la valoarea finală de 20.000.000 LEI.   

 

În anul 2011 s-au efectuat  plăţi (până la data de 31.12.2011) în valoare de 18.127.935 LEI. 

Programul aprobat pentru finanţarea Proiectului în anul 2012 este de 1.000.000 LEI. 

 

 

4. Proiectul privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
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Acest proiect cuprinde în total 84 obiective finantate de la bugetul de stat si din credite externe şi a 

fost aprobat prin Legea nr. 228/31.10.2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru 

Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, dintre România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi şi Dezvoltare. 

 

Proiectul are drept obiective reducerea evacuării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei 

schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi 

prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor, deci sprijinirea Guvernului României în 

vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei. 

 

Investiţiile au fost/vor fi contractate şi executate în perioada 2009-2012, iar în anul 2013 vor 

predomina activităţile de monitorizare, urmărire şi închidere a proiectului.  

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2007, bugetul necesar pentru finanţarea proiectului în anul 2011, 

este prevăzut în titlul 65 “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”,  capitolul 

70.01. 

 

În bugetul pe anul 2011, a fost prevăzută iniţial suma de 50.000.000 lei, care în urma rectificărilor 

bugetare şi realocărilor aprobate de M.F.P de-a lungul anului  s-a modificat şi a ajuns în decembrie 

2011 la valoarea finală de  39.600.000 LEI.   

 

În anul 2011 s-au efectuat plăţi în valoare de 39.600.000 LEI adică a fost cheltuită  toată suma 

prevazută în buget. 

 

Programul aprobat pentru finanţarea Proiectului în anul 2012 este de 48.425.000 LEI. 

 

 

5. Acord de Împrumut Separat – privind împrumutul  în valoare de 21.000.000 EURO de la 

Kreditanstalt Fure Wiederaufbau (KfW) destinat finanţării unor proiecte de infrastructură 

comunală. 

 

Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane privind managementul resurselor de apă 

apare ca o prioritate în politica privind protecţia mediului - în conformitate cu regimul impus de 

acordurile, protocoalele şi convenţiile la care România este parte, şi a rezultatelor negocierilor 

dintre Guvernul României şi Comisia Europeană - prin pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru 

modernizarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu apă, a staţiilor de tratare a sistemelor de 

canalizare şi a staţiilor de epurare pentru localităţile urbane eligibile pentru a fi finanţate din fonduri 

ISPA, în vederea asigurării capacităţii de absorbţie a  acestor fonduri. 

 

Guvernul Germaniei (prin intermediul KFW) şi-a declarat disponibilitatea de a acorda României un 

împrumut de 21 milioane EURO pentru cofinanţarea unor măsuri ISPA – trei subproiecte:  

- Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă uzată în oraşul Suceava 

(6.688.500 EURO, Suceava) 

- Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă uzată în oraşele Deva şi 

Hunedoara (5.740.000 EURO, Deva şi Hunedoara) 
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- Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România (8.571.500 

EURO, partea MM) 

 

Finanţarea acestora este asigurată, pe lângă fondurile ISPA, din împrumutul contractat de la KFW, 

din bugetul de stat, precum şi din veniturile proprii ale bugetelor locale implicate. 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2007, bugetul necesar pentru finanţarea proiectului în anul 2011,  

este prevăzut la Cap. 74.06. titlul 55. 

 

Totalul plăţilor făcute de la începutul Proiectului şi până la data de 31.12.2012 este de 25.379.728 

LEI, iar ultima tragere din împrumut s-a făcut în luna ianuarie 2012 şi este în valoare de 

5.252.348 LEI, având drept urmare închiderea Proiectului. 

  

6. Proiectul privind “Servicile Municipale” ( 4835 RO - BIRD) 

 

Proiectul privind Serviciile Municipale  a fost ratificat  prin Legea  nr. 124 din  5 mai 2007 ’’privind 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 

iulie 2006’’, publicată în Monitorul Oficial  nr. 326 din 15 mai 2007. 

 

Obiectivul Proiectului este de a asista Împrumutatul în direcţia respectării directivelor de mediu ale 

UE în sectorul apelor şi apelor uzate, îmbunătăţind astfel calitatea şi sfera de acoperire a serviciilor 

de ape şi ape uzate, în principal prin:  

1) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiile Bucureşti şi Arad, în vederea 

furnizării unor servicii mai bune de ape şi ape uzate şi a îmbunătăţirii managementului 

apelor din precipitaţii;   

2) elaborarea de proiecte prioritare privind apele şi apele uzate în unsprezece (11) judeţe. 

Obiectivul acestui proiect a fost atins prin cele trei componente ale sale: 

a) Componenta 1 – “Servicii urbane în Municipiul Bucureşti”, care a constat din 

furnizarea de astfel de servicii pentru cartierele prioritare din Bucureşti; 

b) Componenta 2 – “Servicii urbane în Municipiul Arad”, care a constat din furnizarea 

de astfel de servicii pentru cartierele prioritare din Arad; şi 

c) Componenta 3 – “Pregătire de proiecte în vederea obţinerii co-finanţării UE”  în cel 

puţin 11 judeţe din România” (componentă implementată de Ministerul Mediului şi 

Pădurilor).  

 

Componenta 2 “Servicii urbane în municipiul Arad” gestionată de Primăria Municipiului Arad şi 

Componenta 3 “Pregătirea Proiectului pentru UE” gestionată de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

prin Direcţia Generală AM POS Mediu au fost finalizate la data de 30 iunie 2011, urmând ca si 

Componenta 1 “Servicii urbane în municipiul Bucureşti” să se închidă la data de 31 martie 

2012. 

 

Pentru Componenta 3 “Pregătirea Proiectului pentru UE” gestionată de Ministerul Mediului şi 

Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu a fost alocată suma de 11 milioane de EURO. 

 

În bugetul pe anul 2011 s-a prevăzut la capitolul 74.06, titlul 55, suma de 16.044.000 LEI, şi s-au 

facut plăţi în anul  2011 în valoare de 5.844.360 LEI. 
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II . OBIECTIVE FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT  

 

1. Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA  

 

In domeniul Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, capitolul 83.01.55, prin Regia 

Naţională a Pădurilor – ROMSILVA sunt în derulare obiective de investiţii de reconstrucţie 

ecologică, împăduriri (care au rol esenţial în diminuarea fenomenelor negative precum inundaţiile, 

seceta, sau eroziunea solului în decursul ultimilor ani), şi sunt în curs de împădurire terenuri 

degradate care nu mai puteau fi redate agriculturii, prin constituirea de perimetre de ameliorare la 

nivelul comunităţilor locale, lucrări de refacere, consolidare sau reabilitare a drumurilor forestiere, 

care au ca scop accesibilizarea suprafeţelor fondului forestier naţional, precum şi lucrări de 

corectare a torenţilor, care au ca scop prevenirea efectelor nefavorabile produse de viiturile 

toreniţale. 

 

În anul 2011, prin Legea bugetului de stat  nr. 286/2010, pentru Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, s-a prevăzut iniţial suma de 87.000 mii lei, având ca sursă de finanţare bugetul de stat, 

care în urma rectificării bugetare a fost diminuată cu 2.040 mii lei (valoare totală program - 84.960 

mii lei), asigurând finanţarea a 221 obiective de investiţii (86 lucrări de reconstrucţii ecologice 

forestiere, 67 lucrări de corecţii torenţi şi 68 lucrări de reabilitare şi refacere drumuri forestiere).   

În anul 2011 s-au facut plăţi în valoare de 75.856 mii lei, reprezentând 89,3% din programul alocat, 

şi s-au pus în funcţiune 17 obiective de investiţii (4 reconstrucţii ecologice forestiere şi 13 corecţii 

torenţi). 

 

2. Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare 
 

În domeniul Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare capitolul 83.01.70, prin 

Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare sunt în derulare obiective de investiţii de 

reconstrucţie ecologică, împăduriri şi perdele forestiere (care au rol esenţial în diminuarea 

fenomenelor negative precum inundaţiile, seceta, sau eroziunea solului în decursul ultimilor ani), şi 

sunt în curs de împădurire terenuri degradate care nu mai puteau fi redate agriculturii, prin 

constituirea de perimetre de ameliorare la nivelul comunităţilor locale. 

 

În anul 2011, prin Legea bugetului de stat  286/2010 pentru Inspectoratele Teritoriale de Regim 

Silvic  

şi de Vânătoare  s-a prevăzut iniţial suma de 16.000 mii lei, având ca sursă de finanţare bugetul de 

stat, care în urma rectificăriilor bugetare a fost diminuată cu 9.749 mii lei (valoare totală program – 

6.251 mii lei), asigurând finanţarea a 151 obiective de investiţii (143 lucrări de reconstrucţii 

ecologice forestiere, 7 perdele de protecţie forestieră şi 1 obiectiv de reparaţie capitală sediu ITRSV 

Bucureşti).  

 

În anul 2011 s-au facut plăţi în valoare de 6.193 mii lei, reprezentând 99,1% din programul alocat, 

şi s-au pus în funcţiune 12 obiective de investiţii de reconstrucţie ecologică forestieră. 

 

 

3. Administraţia Naţionala “APELE ROMÂNE” 
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Printre domeniile de activitate ale A.N.Apele Romane, un rol important îl are ,,activitatea  de 

dezvoltare a sistemului de gospodărire a apelor’’, ce se realizează prin : 

-lucrări de apărare împotriva inundaţtiilor; 

-lucrări pentru asigurarea surselor de apă; 

-lucrări de protecţia mediului. 

Această activitate duce la îndeplinirea  strategiei de dezvoltare, şi a politicii Guvernului în domeniul 

gospodăririi apelor si protecţiei mediului. 

 

Pentru A.N.Apele Romane  a fost  prevăzut un program de investiţii în valoare totală de 1.197.167 

mii lei, repartizat pe  surse de finanţare, astfel: 

- bugetul de stat               -  162.820 mii lei 

- BDCE V programe     -  450.499 mii lei 

  cu finanţare rambursabilă                

- fondul pentru mediu               -  431.271 mii lei 

- fondul Solidaritatea                -    20.858 mii lei (credite externe cu finanţare 

nerambursabilă) 

- fonduri POS MEDIU              -   131.719 mii lei (credite externe cu finanţare 

nerambursabilă) 

TOTAL          1.197.167 mii lei 

                                                                                                                                                        

Administraţia Naţională “Apele Române” a gestionat în anul 2011 un număr de 363 obiective de 

investiţii, finanţate dupa cum urmează: 

 -135 de la bugetul de stat; 

-  72 de la bugetul de stat şi credite de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; 

 -149 de la bugetul de stat şi Fondul pentru Mediu; 

 -   7 din fondul Solidaritatea. 

 

In anul 2011, până la data de 31.12.2011, s-au facut plăţi în valoare de 1.127.996 mii lei, şi anume: 

 - bugetul de stat           - 161.199 mii lei   

 - credite rambursabile  - 446.265 mii lei      

 - fondul pentru mediu   -399.753 mii lei  

      - fondul Solidaritatea    -  20.858 mii lei       

 - fonduri POS MEDIU -  99.921 mii lei 

 

 

Capitolul 74.01 – Protecţia mediului 

 

În cadrul acestui capitol bugetar se regăsesc obiectivele de investiţii cu finanţare integrală de la 

bugetul de stat gestionate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – Tulcea, Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi Ministerul Mediului şi Pădurilor 

– administraţia centrală.  

 

 

1. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI “DELTA DUNĂRII” 

 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” are în derulare execuţia a 24 de obiective de 

investiţii finanţate integral de la bugetul de stat, ce cuprind lucrări hidrotehnice cu rol de 
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îmbunătăţire a circulaţiei apei în complexele acvatice, reconstrucţie ecologică în Delta Dunării, 

împăduriri pentru consolidări de maluri, amenajare de trasee de acces ornitologice, ca şi 

modernizarea şi reconstrucţia de centre de informare şi educaţie ecologică pe teritoriul rezervaţiei. 

 

În anul 2011 programul alocat iniţial a fost de 5.017  mii lei, care s-a diminuat la  4.046 mii lei, în 

urma rectificării bugetare. S-au facut plăţi (până la data de 31.12.2011), în valoare de 4.036 mii lei. 

Până la sfarşitul anului 2011 s-au finalizat şi recepţionat un numar de 3 obiective de investiţii, 

respectiv:  

- Centru de informare şi educaţie ecologică Sf. Gheorghe 

- Centru de informare şi educaţie ecologică Murighiol 

- reabilitare şi extindere centru de informare Sulina. 

 

 

2. GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU 

 

Garda Naţională de Mediu a avut în derulare execuţia a 2 obiective de investiţii finanţate integral de 

la bugetul de stat. 

 

În anul 2011 programul alocat iniţial a fost de 2.283  mii lei, care s-a diminuat la  1.547 mii lei, în 

urma rectificărilor şi realocărilor bugetare. S-au făcut plăţi (până la data de 31.12.2011), în valoare 

de 1.135 mii lei.  

 

În luna decembrie s-a recepţionat obiectivul de investiţii “Canton al Gărzii Naţionale de Mediu în 

comuna Crişan, judeţul Tulcea” - care are ca obiect de activitate exclusiv inspecţia rezervaţiei 

naturale Delta Dunării, zonă protejată declarată monument al naturii unicat în Europa. 

 
3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia  Mediului asigură infrastructura pentru buna desfăşurare a 

activităţilor de protecţie a mediului, prin intermediul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului 

repartizate pe întreg teritoriul ţării.  

 

În anul 2011 programul alocat iniţial a fost de 20.000  mii lei, care s-a majorat la  42.470 mii lei, în 

urma rectificărilor şi realocărilor bugetare şi au fost în execuţie 15 obiective de investiţii finanţate 

integral de la bugetul de stat. 

 

S-au făcut plăţi (până la data de 31.12.2011), în valoare de 31.348 mii lei, finalizându-se lucrările la 

următoarele obiective de   investiţii: 

- Modernizare sediu si laboratoare  APM Suceava; 

- Sediu şi laboratoare APM Arad; 

- Modernizare sediu si laboratoare  APM Botoşani şi Mureş 

 

4. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE 

 

În anul 2011 programul alocat iniţial a fost de 910 mii lei, care s-a diminuat la  310 mii lei, în urma 

rectificărilor şi realocărilor bugetare. 
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Sunt în execuţie 2 obiective de investiţii finanţate integral de la bugetul de stat:  

- Clădire sediu Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău ; 

- Staţie Meteorologică Judeţeană Târgu Mureş, 

şi s-au făcut plăţi în valoare de 240 mii lei până la 31.12.2011. 

 
a. ACTIVITATEA DE ACHIZIŢIE A INVESTIŢIILOR 

 

S-a participat în 14 comisii de licitaţie în calitate de membru, în funcţie de solicitǎrile ordonatorilor 

de credite, ca reprezentant al ordonatorului principal de credite, pentru problemele  de mediu, ape şi 

păduri din bazinele hidrografice Crişuri şi Someş-Tisa, Banat,    

  

b. ACTIVITATEA DE RECEPŢIE A  INVESTIŢIILOR 

 

S-a participat ca reprezentant al ordonatorului principal de credite, în calitate de membru în 

comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor sau finale pentru 15 obiective de investiţii,  
cuprinse în Programul de Investiţii pe anul 2011 al Ministerului Mediului şi Pădurilor constituite la 

nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă Crişuri şi Someş-Tisa  şi Direcţiilor Silvice Bihor 

Maramureş, Banat, Jiu.  

 

c. ALTE ACTIVITĂTI DESFĂŞURATE 

 

 participare în cadrul unor Grupuri de lucru pentru analiza şi susţinerea din punct de vedere 

tehnic a punctului de vedere al Direcţiei Generale de Investiţii asupra  Rapoartelor  Curţii de 

Conturi; 

 realizarea cu maximă operativitate şi profesionalism a sarcinilor ce revin compartimentului ca 

urmare a sedinţelor săptămânale ale Colegiului Ministerului; 

 analizarea şi formularea răspunsurilor la un număr de 40 interpelări ale parlamentarilor pe 

probleme ce vizează activitatea  de promovare a investiţiilor; 

 analizarea şi rezolvarea unui număr de 60 sesizări ale  persoanelor fizice şi juridice pe probleme 

ce vizează activitatea  de promovare a investiţiilor; 

 analizarea şi formularea de observaţii/completări/puncte de vedere la proiectele de acte 

normative transmise în acest sens de către Direcţia Generală Juridică; 

 colaborare cu direcţiile tehnice de specialitate din minister pe problemele care vizează 

activitatea Direcţiei Generale de Investiţii- Compartimentul Promovare Investiţii 

 întocmirea pontajelor lunare pentru personalul direcţiei 

 elaborarea referatelor şi obţinerea avizărilor interne pentru Referatele  de materiale şi rechizite 

 rezolvarea altor situaţii survenite pe parcurs, care au fost dispuse de conducătorul direcţiei 

 

 

C. SERVICIUL VERIFICARE ŞI DECONTARE 

 

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor au fost promovate corelat cu 

obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) elaborat pentru 

perioada 2007-2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe 

principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. 
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În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice ale PND şi pornind de la aspectele 

identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale de 

dezvoltare pentru perioada 2007-2013 dintre care unul îl reprezintă “Protejarea şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului”.  

 

Obiectivul strategic general al acestei priorităţi din PND îl reprezintă protejarea şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel 

la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. Acest obiectiv 

va fi realizat prin promovarea sub-priorităţilor, urmărindu-se, totodată, şi îndeplinirea 

angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE la Capitolul 22 

„Mediu”. 

 

Obiectivul global al programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor îl 

constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, 

urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, reducerea decalajului existent între 

Uniunea Europeană şi România, respectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi 

interesele specifice naţionale.  

 

Pentru implementarea  Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, termenul final 

este anul 2018 cu termene intermediare pentru anul 2010, 2012 şi 2015.  

Fondurile estimate a fi necesare pentru implementarea directivelor apă uzată şi apă potabilă, 

conform angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare, sunt de circa 14,9 miliarde euro, 

respectiv 9,5 miliarde euro apă uzată şi 5,4 miliarde euro apă potabilă.  

 

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor sunt complementare 

programelor de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul 

asistenţei de pre-aderare, în particular Phare şi ISPA cât şi a celor care sunt în curs de realizare prin 

alocarea de fonduri pentru perioada de post-aderare, respectiv POS Mediu. 

 

În conformitate cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor este responsabil pentru implementarea directivelor europene privind calitatea apei 

destinate consumului uman şi în ceea ce priveşte epurarea apelor uzate provenite din localităţi. 

Primul termen de raportare a fost 31 decembrie 2010, moment până la care România trebuia deţină 

sisteme de canalizare care să colecteze apele uzate în proporţie de 61% din încărcarea 

biodegradabilă totală şi respectiv staţii de epurare a apelor uzate, reprezentând 51% din încărcarea 

biodegradabilă totală a apelor uzate care necesită epurare.   

 

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor acoperă perioada 2007-2013, 

dar obiectivele acestora urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea 

bazelor dezvoltării economice durabile. Aceste programe vor contribui la îndeplinirea obligaţiilor 

pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării. 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 9 august 2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare au fost aprobate programele multianuale prioritare de 

mediu şi gospodărirea apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu. 
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Prin această ordonanţă s-a stabilit cadrul legal şi mecanismul de susţinere financiară a autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.  

Valoarea totală a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce 

conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu a căror beneficiari sunt unităţile 

administrativ teritoriale este de cca. 2.724.046 mii lei. 

 

Sumele planificate şi alocate pentru anul 2011, pentru susţinerea programelor/subprogramelor 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor au fost: 

 

Anul 2011 

planificat:  1.000.000 mii lei            alocat buget:  250.228 mii lei   

 majorare valoare program  prin redistribuiri:                   37.959 mii lei 

 rectificare buget:           13.720 mii lei 

 Majorare valoare program prin alocare de sume  

suplimentare de la Fondul de rezervă bugetară la  

dispoziţia Guvernului           17.000 mii lei 

 total decontat:         318.907 mii lei 

 

Analizând situaţia plăţilor efectuate la cap. 74.01-Protecţia mediului, Titlul 51 "Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice, art. 51.02 -"Transferuri de capital" pentru implementarea 

programelor/subprogramelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor, până la 

31.12.2011, menţionăm următoarele:  

 Din totalul de 250.228.000 lei reprezentând programul aprobat pe anul în curs pentru 

implementarea programelor/subprogramelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea 

apelor a căror beneficiari sunt Unităţile Administrativ Teritoriale, plăţile efectuate până la 

data de 30.08.2011 au fost în sumă de 199.002.414 lei, reprezentând 79,53% din 

programul anual; 

 În cursul lunii iulie 2011, având în vedere solicitările de plată depuse de către Unităţile 

Administrativ Teritoriale, s-au efectuat redistribuiri de sume neconsumate din bugetul 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, limita sumei aprobată pentru semestrul I a fost 

majorată cu 4.000.000 lei; 

 În cursul lunii august 2011, a avut loc rectificarea de buget, rectificare prin care bugetul 

alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărirea apelor a fost majorat cu suma de 25.000 mii lei, iar în cursul lunii septembrie 

a fost majorat cu suma de 12.959 mii lei din redistribuiri; valoarea alocată pentru anul 

2011 fiind, la 30.09.2011, de 288.187.414 lei; 
 În cursul lunii noiembrie 2011, a avut loc rectificarea de buget, rectificare prin care bugetul 

alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărirea apelor a fost majorat cu suma de 13.720 mii lei; valoarea alocată pentru anul 

2011 fiind, la 30.11.2011, de 301.907.414 lei. 
 În luna decembrie 2011 s-a majorat valoarea programului prin alocare de sume 

suplimentare de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în cunatum de 

17.000.000 lei. 
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 Valoarea totală a plăţilor efectuate către unităţile administrativ teritoriale, pentru anul 

2011 este de 318.907.414 lei, reprezentând 100,00% din bugetul alocat pentru anul în 

curs. 
 

Situaţia plăţilor efectuate pentru implementarea subprogramelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărirea apelor, buget  în sumă de 318.907.414 lei, se prezintă astfel: 

 

Capitol/titlu/ articol 

Credite bugetare 

aprobate pentru 

2011 

Plăţi efectuate  
Grad realizare 

din buget 2011 

 lei lei % 

74.01/51.02.14 

Total: 
250.228.000 199.002.414 79,53 

Alocare bugetară semestrul I  181.500.000  

Majorare limită alocare bugetară 

semestrul I 
 4.000.000  

Valoare totală decontată semestrul I  185.500.000  

Buget alocat  în urma rectificării bugetare 

august 2011 
275.228.000 224.002.414 82,00 

Majorare buget septembrie 2011  12.959.000  

Valoare decontată până la data de 29 

septembrie 2011 
288.187.414 288.187.414 100,00 

Buget alocat în urma rectificării bugetare 

din noiembrie 2011 
 13.720.000  

Valoare decontată până la 12 decembrie  

2011 
301.907.414 301.907.414 100,00 

Majorare valoare program prin alocare de 

sume suplimentare de la Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

318.907.414 318.907.414 100,00 

74.01/51.02.14 

Total: 
318.907.414 318.907.414 100,00 

 

 

 

C. SERVICIUL FINANŢĂRI PROGRAME 

 

Serviciul Finanţări Programe (SFP) are ca obiect principal de activitate  gestiunea finanţării 

nerambursabile, conform Axei prioritare 5 – domeniul Major de intervenţie 1 a Programului 

Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), gestiunea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 

(FSUE), instrument financiar nerambursabil  precum şi gestiunea şi implementarea Programului 

naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI), respectiv,“Programele multianuale de mediu şi 

gospodărirea apelor” şi programul „Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări 

hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de siguranţă şi reabilitarea şi 

protecţia zonei costiere”, derulate de MMP. De asemenea, SFP asigură gestiunea finanţării 
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rambursabile a proiectului “Sistem Informaţional Decizional Hidrologic  (DESWAT) şi 

promovează proiecte de investiţii în parteneriat public privat. 

 

a. Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) 

 

Suma globala, pe anul 2011, la capitolul bugetar 70.01 - Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, 

titlul 56. Proiecte cu finanţare din FEN Postaderare, articolul 56.03 - Programe din Fondul de 

Coeziune (FC), pentru proiectul „Protecţia împotriva inundaţiilor” “Axa prioritară 5 - 

Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la 

risc, pe anul 2011, a fost de 125.949.402 lei. Această sumă este alocată pentru cele două proiecte 

care sunt finanţate în cadrul acestui capitol bugetar.  

 

Prin Proiectul intitulat Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor - Planul 

de prevenire, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor - Program Operaţional Sectorial 

Mediu”, coordonat de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi proiectul „Protecţie împotriva eroziunii 

costiere” “Axa prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 

zonele cele mai expuse la risc, se urmăreşte reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 

cu efect asupra populatiei din bazinele hidrografice pentru care s-au incheiat contractele.  

 

Proiectul se va concretiza prin întocmirea hărtilor de hazard la inundaţii pentru principalele râuri, 

identificarea unor scenari de amenajare în punctele critice din zonele acoperite de proiect, analize 

socio-economice ale masurilor identificate si altele asemenea. 

Pentru acest proiect, in anul 2011 a fost alocata suma de 104.379.402 lei din care s-au cheltuit 

103.480.032 lei (execuţie bugetară 99,13%), ramanand disponibila suma de 899.370 lei. 

 

Proiectul intitulat Domeniul major de intervenţie 2 – Protecţie împotriva eroziunii costiere -Program 

Operaţional Sectorial Mediu”, coordonat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, are ca principale 

obiective asigurarea de masuri necesare pentru reducerea factorului de eroziune in zonele costiere, 

deoerece efectele eroziunilor pot fi foarte nocive pentru populaţia tării. 

Proiectul va oferi masuri concrete pentru combaterea eroziunii costiere care reprezinta una din 

principalele provocari pentru protectia mediului. 

 

Pentru acest proiect, intitulat „Protecţie împotriva eroziunii costiere” in anul 2011 a fost alocată 

suma de 21.570.000 lei, din care s-au cheltuit 21.525.653 lei (execuţie bugetară 99,71%), ramanand 

disponibila suma de 44.347 lei. 

 
b. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 

 

Activitatea desfăşurată în anul 2011 de SFP s-a axat în ansamblu pe aportul adus la întocmirea şi 

promovarea legislaţiei din domeniu, respectiv: 

- Acord de Implementare Subsidiar Nr. 3, incheiat la 13 decembrie 2011, in vederea stabilirii 

unui cadru legal, tehnic si administrativ pentru executarea măsurilor finanţate în România 

din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. 

- Proiect de hotărâre a guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

478 din 12 mai 2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi 
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de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea 

asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1165 din 25 noiembrie 2011 privind utilizarea fondurilor alocate 

prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice 

eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de 

inundaţiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010; 

 

De asemenea, s-au derulat şi alte activităţi adiacente pentru executarea măsurilor finantate in 

Romania, în general, şi în domeniul de activitate al MMP, în special, din Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene, după cum urmează: 

1) Participare la atelierele de lucru programate la sediul Secretariatului General al Guvernului - 

Autoritatea Coordonatoare şi de Management a Fondului de Solidaritate al Uniunii 

Europene pentru stabilirea atribuţiilor în domeniu, asfel: 

- S-au desemnat ca autorităţi de implementare a FSUE Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, instituţii care deţin responsabilitatea implementării tehnice şi 

financiare a FSUE, în conformitate cu prevederile acordurilor de implementare 

subsidiare. 

- Sa stabilit că Autorităţile de implementare sunt instituţiile abilitate să stabilească 

criteriile de selecţie şi prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontării 

din FSUE. 

- S-au stabilit beneficiarii finali: unităţi administrativ-teritoriale, Compania 

Naţională de Căi Ferate "C.F.R." S.A., Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A., Administraţia Naţională "Apele 

Române". 

- S-au repartizat alocaţiile din suma totală de 24.967.741 euro, alocată României 

prin FSUE astfel: 

a) Ministerul Administraţiei şi Internelor - echivalentul în lei a 5.444.769 euro; 

b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - echivalentul în lei a 8.056.182 euro; 

c) Ministerul Mediului şi Pădurilor - echivalentul în lei a 11.466.790 euro. 

- S-a stabilit ca Ordonatorii principali de credite vor cuprinde sumele repartizate în 

bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexe la bugetele acestora. 

 

precum şi la întrunirile pentru elaborarea actelor normative care stabilesc cadrul legal pentru 

desfăşurarea activităţii: 

- 18.11.2011 prezentarea şi negocierea draft-ului (proiectului) Acordului de 

Implementare Subsidiar nr. 3 şi a celor 9 anexe ce constituie cadrul legal, tehnic 

economic şi administrativ de implementare a F.S.U.E. precum şi a proiectelor de 

hotărâre de guvern necesare; 

- 21.11.2011 definitivarea actelor normative de mai sus; 

 

2) La solicitarea transmisă către Administraţia Naţională “Apele Române” de a propune şi de a 

prezenta lista lucrărilor (obiectivelor de investiţie) ce pot face obiectul finanţării din 

F.S.U.E., A.N.A.R. a transmis o listă cu 242 de obiective . 

3) După analiza preliminară a listei iniţiale (efectuată după criterii ce ţin de importanţa, 

amplasarea lor în teritoriu-zonele supuse unui risc major de inundaţii) a rezultat o listă ce 

conţine 37 obiective în valoare totală 113.321.657, 65lei: 
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- A.B.A Siret  –  20 obiective; 

- A.B.A. Olt  –  13 obiective; 

- A.B.A. Mureş  –  4 obiective; 

 

4)  Această listă va fi supusă unei analize şi evaluări finale, avînd în vedere prevederile art. 9 

(cheltuieli eligibile) din Acordul de Implementare Subsidiar nr. 3 şi a anexei 9 (documente 

justificative).  

 

c. Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI) 

1. Pentru demararea proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii, gestionate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, constând în: 

 

A. “Programele multianuale de mediu şi gospodărirea apelor”, prin care se va asigura realizarea 

investiţiilor în infrastructura de mediu cu scopul de a asigura protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi a standardelor de viaţă în România şi îndeplinirea angajamemntelor asumate de 

aceasta în cadrul negocierilor da aderare la UE, capitolul 22 Mediu, de asigurare a conformarii 

cu Directiva nr. 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman si cu Directiva nr. 

91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane sa se alinieze standardelor si cerintelor 

europene se impune accelerarea realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in programele 

multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, in scopul imbunatatirii infrastructurii 

de apa/apa uzata in aglomerari situate in zone vulnerabile din punct de vedere al protectiei 

ediului, realizarea de investitii in vederea atingerii standardelor . 

şi  

B. “Proiectul prioritar în domeniul programelor multianuale de mediu şi de gospodărire a 

apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului şi /sau de 

siguranţă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere”, prin care  se vor realiza construcţiile 

hidrotehnice şi secţiunile de scurgere a cursurilor de apă la parametrii de funcţionare, se vor 

înlătura/diminua riscul de inundaţii, atât al comunităţilor umane cât şi al bunurilor 

publice/private, realizarea lucrărilor de refacere ducând la creşterea gradului de siguranţă în 

exploatare a construcţiilor. 

 

în anul 2011, s-au parcurs următoarele etape: 

 

 S-a elaborat, promovat şi aprobat Legea 15/2011, pentru aprobarea OUG 105/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 S-a aprobat OUG 28/2011 privind completarea OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a infrastructurii. 

 S-a aprobat şi publicat în Monitorul Oficial nr. 259/12.04.2011 Hotărârea Guvernului nr. 255 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor 

prioritare din cadrul  Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG 

105/2010, gestionate de Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

 S-a întocmit Lista obiectivelor de investiţii (pentru ANAR) aferente Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii. 

 S-a transmis Cererea de ofertă către: EximBank, BRD, BCR, Raiffeisen Bank, CECBank şi 

GarantiBank. 
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 Ca urmare a ofertelor primite, au fost refăcute documentaţiile aferente proiectelor cuprinse în 

Lista de investiţii, în sensul adăugării la valoarea proiectelor a costurilor “Montajului 

financiar”.  

 Au fost avizate, documentaţiile aferente proiectelor cuprinse în Lista de investiţii a PNDI, în 

CTE-ANAR, CTE-MMP. 

 S-au publicat pe SEAP anunţurile de intenţie în vederea atribuirii contractelor de achiziţie 

publică. 

 S-au avizat, documentaţiile aferente proiectelor cuprinse în Lista de investiţii a PNDI, în 

Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional  şi Locuinţe, pentru 

lucrările cu valori mai mari de 28.000 mii lei. 

 S-au aprobat, prin HG şi/sau, după caz, prin OM, Indicatorii tehnico-economici pentru 

Administraţiile Bazinale de Apă. 

 S-a întocmit documentaţia cadru de atribuire a contractelor de execuţie lucrări pentru  

“Proiectul prioritar în domeniul programelor multianuale de mediu şi de gospodărire a 

apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului şi /sau de 

siguranţă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere”, derulat prin ANAR.  
 S-a înaintat solicitarea de publicare pe SEAP a anunţurilor de participare în vederea atribuirii 

contractelor de achiziţie publică.  

 S-au aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 806/2011 indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivele de investiţii din cadrul PNDI pentru ABA Someş-Tisa, ABA Banat şi ABA Prut.  

 S-au aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 667/29.06.2011 indicatorii tehnico-economici 

pentru 10 obiective de investiţii din cadrul PNDI (3 obiective la ABA Argeş, 4 obiective  la 

ABA Olt şi 3 obiective la ABA Buzău-Ialomiţa). Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici a patru obiective de investiţii s-a emis Ordinul de Ministru nr. 1.511/31.05.2011. 

 MMP a convocat, în mai multe rînduri, operatorii semnificativi de pe piaţa financiar-bancară, 

posibilii finanţatori pentru PNDI-MMP.  

 

A. Pentru implementarea “Programelor multianuale de mediu şi gospodărirea apelor”:  

a) s-au întocmit, avizat şi aprobat OM privind:  

- aprobarea principiilor şi criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru alimentare cu 

apă, canalizare şi epurare din cadrul PNDI  - în curs de avizare. 

- aprobarea componenţei grupului de lucru pentru PNDI  -  OM 2594/28.10.2011 

- aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru PNDI  - OM 2595/28.10.2011 

b) s-au preluat 556 (245+311) documentaţii depuse în cadrul Programului vizând protecţia 

resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 

epurare, sesiunea 2010, de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi 11 (unsprezece) fişete 

metalice. 

c) s-a făcut inventarul documentaţiilor (pentru 450 de documentaţii din 556 preluate), s-a întocmit 

lista cu titulatura exactă a documentaţiilor şi s-a făcut trierea pe judeţe în vederea „lotizării” 

proiectelor.  

d) s-au transmis notificări prin care s-a solicitat UAT-urilor acordul de finanţare prin PNDI, 

acceptul că vor finanţa din fonduri proprii refacerea sau completarea documentaţiei depuse 

precum şi o declaraţie pe propria răspundere că proiectul nu a mai fost acceptat în cadrul altor 

programe de investiţii, în scopul evitării dublei finanţări. Se va continua notificarea UAT-

urilor.  

e) UAT-urile au transmis, în proporţie de apoximativ 80% (din 225 notificate), acordul pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii în cadrul PNDI, acceptul că vor finanţa din fonduri proprii 
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refacerea sau completarea documentaţiei depuse precum şi declaraţii pe propria răspundere că 

proiectul nu a mai fost acceptat în cadrul altor programe de investiţii 

 

B. Implementarea Proiectului „Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări 

hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de siguraţă a 

barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere” se regăseşte în etapa de achiziţie 

publică a serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări pe fiecare administraţie bazinală de 

ape, astfel: 

 Administraţia Bazinală de Apă Crişuri – 5 obiective de investiţii în valoare de 235.262 mii 

lei (S-a adjudecat la valoarea de 180.663 mii lei la care se adaugă TVA în valoare de 

43.359 mii lei). S-a semnat contractul  nr. 8660/26.09.2011 pentru servicii de proiectare şi 

execuţie de lucrări cu Repcon S.A., ca urmare a procesului de achiziţie publică.  

 Administraţia Bazinală de Apă Siret – 6 obiective de investiţii în valoare estimată de 

240.010 mii lei.  În data de 12.10.2011, s-a adjudecat licitaţia în favoarea firmelor Vega93 în 

asociere cu Lescaci iar în data de 13.10.2011 s-a comunicat rezultatul către participanţi. (S-a 

adjudecat la valoarea de  169.184 mii lei la care se adaugă TVA în valoare de 40.604 mii 

lei). S-a semnat contractul  nr. 378/09.11.2011 pentru servicii de proiectare şi execuţie de lucrări 

cu SC Vega 93 SRL, lider de asociere.  

 Administraţia Bazinală de Apă Jiu – 7 obiective de investiţii în valoare de 145.252  mii lei. 

S-au solicitat amânări de către constructori la termenul de 05.08.2011 şi s-a propus 

reprogramarea pentru 07.10.2011. La deschiderea din data de 05.08.2011 nu s-a depus nici o 

ofertă.  S-a reluat procedura publicându-se anunţul de participare nr. 129.696/07.09.11. S-au 

deschis ofertele în data de 20.10.2011. S-a adjudecat licitaţia în favoarea firmei SC Apasco SA 

Măneciu iar în data de 24.11.2011 s-a comunicat rezultatul către participanţi S-a adjudecat la 

valoarea de  96.045 mii lei, la care se adaugă TVA în valoare de 23.051 mii lei).  

Administraţia Bazinală de Apă  Mureş –  11 obiective de investiţii în valoare iniţială de 

311.345 mii lei. S-a publicat anunţul de participare nr. 130.959/26.09.11 cu propunerea 

deschiderii ofertelor în data de 11.11.2011.  

La solicitarea antreprenorilor/constructorilor s-a decalat termenul pentru deschiderea ofertelor 

pâna la data de 29.11.2011 (prin anunţul de tip erată nr. 24361 la anunţul de participare nr. 

130.959/26.09.11), data la care a avut loc deschiderea ofertelor. S-a adjudecat licitaţia în 

favoarea firmei SC Repcon S.A. iar în data de 07.12.2011 s-a comunicat rezultatul către 

participanţi (S-a adjudecat la valoarea de  246.645 mii lei, la care se adaugă TVA în valoare 

de 59.195  mii lei). S-a semnat contractul în data de 30.12.2011 pentru servicii de proiectare şi 

execuţie de lucrări cu SC Repcon S.A.  

Total contractat:  884.903 mii lei, inclusiv TVA. 

 Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral – 2 obiective de investiţii în valoare de 

334.522 mii lei.  La data de 30.08.2011 nu s-a depus nici o ofertă. Se va relua procedura după 

adjudecarea licitaţiilor la primele patru bazine.  

 Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad –  1 obiectiv de investiţii în valoare de 200.000 

mii lei. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite anunţul de 

participare. Procedura se va relua după adjudecarea licitaţiilor la primele patru bazine.  

 Administraţia Bazinală de Apă Banat – 5 obiective de investiţii în valoare de 172.040 mii 

lei. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite anunţul de 

participare. Procedura va demara după adjudecarea licitaţiilor la primele patru bazine.  
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 Administraţia Bazinală de Apă Olt – 7 obiective de investiţii în valoare de 286.359 mii lei. 

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite anunţul de participare. 

Procedura va demara după adjudecarea licitaţiilor la primele patru bazine.  

 Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea – 3 obiective de investiţii în valoare de 140.339 

mii lei. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite anunţul de 

participare. Procedura va demara după adjudecarea licitaţiilor la primele patru bazine.  

 Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – 4 obiective de investiţii în valoare de 

250.583 mii lei. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite 

anunţul de participare. Procedura va demara după adjudecarea licitaţiilor la primele patru 

bazine.  

 Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – 7 obiective de investiţii în valoare de 261.494 

mii lei. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi urmează a se transmite anunţul de 

participare. Procedura va demara după adjudecarea licitaţiilor la primele patru  bazine.  

 

 

d. “Proiect de investiţie propus a fi derulat în parteneriat public privat” 

 

“Canal magistral Siret – Bărăgan, judeţul Vrancea” 

 

Luând în considerare complexitatea şi efortul financiar, s-a propus realizarea investiţiei astfel: 

 

I. Etapa I, în lungime de 50 km 

 

Total investiţie în preţuri la 31.05.2011:  475.883.618 Euro 

Realizat la 31.12.2011:   132.888.826 Euro 

Rest de executat la 31.12.2011:  342.994.792 Euro 

Rest de realizat investiţii colaterale 

(drumuri, poduri etc. ) la 31.12.2011:        332.603 Euro  

Rest de executat (I) la 31.12.2011:  343.327.395 Euro 

 

II. Etapa II-a, în lungime de 140 km 

 

Total investiţie în preţuri la 31.05.2011:  2.250.701.366 Euro 

Realizat la 31.12.2011:              0 Euro 

Rest de executat (II)la 31.12.2011:  2.250.701.366 Euro 

   

Rest de executat (I+II) la 31.12.2011: 2.594.917.587 Euro 

      

Buget multianual alocat de MMP: 

Realizări 2011   3.822 mii lei (3.821.950 lei, execuţie bugetara 2011) 

Program 2012     850 mii lei 

Estimări 2013  5.000 mii lei 

Estimări 2014  5.000 mii lei 

Estimări 2015  5.000 mii lei 

 

Pentru realizarea acestor obiective de investiţii s-a propus ca sursă de finanţare suplimentară 

parteneriatul public privat. Pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale 
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pentru coordonarea  parteneriatului public – privat (UCCPPP), s-a convenit ca, Studiul de 

prefezabilitatea şi documentaţia de atribuire a contractului de parteneriat public privat pentru 

realizarea investiţiei “Amenajare complexă canal Siret – Bărăgan”, să se transmită către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea identificării unor potenţiali parteneri. 

La solicitarea UCCPPP, s-au nominalizat persoanele responsabile de coordonarea proiectelor de 

parteneriat public-privat la nivelul MMP.  

 

La întâlnirea ce a avut ca scop informarea Primului Ministru cu privire la stadiul de implementare si 

promovare a proiectelor de parteneriat public privat cuprinse in lista centralizata de proiecte de 

parteneriat public-privat, actualizata la nivelul UCCPPP, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), 

prin reprezentantul sau, si-a exprimat opinia de a coordona in “asociere” cu Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale implementarea acestui proiect in parteneriat public-privat. Pentru luare acestei 

decizii, reprezentantul MMP a solicitat un nou termen, data la care acesta sa fie mandatat oficial din 

partea conducerii ministerului, in acest sens. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2010 - Legea parteneriatului public - privat şi a 

Hotărârii Guvernului nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

parteneriatului public – privat nr. 178/2010, s-a propus ca, pentru obiectivul de investiţii “Canal 

magistral Siret – Bărăgan, judeţul Vrancea”, etapele de implementare a proiectului, să fie 

următoarele: 

a. Publicarea anunţului de selectie si a documentului atasat de catre partenerul public 

(asociat) care va cuprinde descrierea proiectului, criterii de selectare, modalitate de 

selectare; 

Termen: Dupa deschiderea paginii SEAP pentru proiecte PPP 

b. Depunerea scrisorilor de intentie de catre investitori privati, conform cerintelor solicitate 

de partenerul public prin documentul atasat. 

c. Evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor aferente pe baza carora vor fi selectati 

investitorii privati care vor fi invitati la negociere; 

d. Negocierea prin dialog cu fiecare investitor privat admis in parte, conform criteriilor 

stabilite in documentul atasat, cu scopul de a identifica solutiile referitoare la aspectele 

tehnice, montajele financiare etc.; 

e. Depunerea ofertelor finale, in termenul stabilit si publicat pe SEAP; 

f. Încheierea contractului de parteneriat public-privat. 

g. Demararea procedurilor legale pentru constituirea Companiei de proiect ca societate 

comercială, persoană juridică română în vederea realizării obiectivelor contractului de 

parteneriat public-privat. 

 

e. Proiectul “ Sistem Informaţional Decizional Hidrologic (DESWAT) 

 

Proiectul a fost aprobat prin H.G. nr. 12 din  9 ianuarie 2003 privind garantarea de către Ministerul 

Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, necesar 

realizării Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT) şi Contractul Comercial din 

septembrie 2003, încheiat între Ministerul Mediului şi Locheed Martin Overseas Corporation. 

Proiectul DESWAT (“Destructive Water Abatment and Control”), presupune realizarea unui sistem 

informational hidrologic integrat la nivelul întregii ţări, pentru reducerea impactului inundaţiilor 

prin asigurarea veghii hidrologice continue asupra râurilor şi prognozarea viiturilor.  

Obiective principale:  
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 îmbunătăţirea capacităţii şi a vitezei de prognozare; 

 îmbunătăţirea preciziei de prognozare; 

 utilizarea facilităţilor proiectului SIMIN (Sistem Naţional Integrat Meteorologic); 

 evaluarea pagubelor potenţiale – costuri, în cazul inundaţiilor. 

 

Acest sistem reprezintă o investiţie strategică determinată pe de o parte de către poziţia sa 

geografică, România fiind traversată de cursuri de apă cu traseu transfrontalier şi pe de altă parte de 

angajamentele internaţionale asumate de România (acorduri bilaterale şi multilaterale, convenţii 

internaţionale etc). 

 

Scopul final al acestui proiect este modernizarea actualei reţele de monitorizare hidrologică în 

România, utilizând tehnologie de ultimă oră şi crearea de produse de informare/alarmare adecvată a 

publicului în cazul viiturilor.  

 

Bugetul pentru finanţarea proiectului în anul 2011, prevăzut la Cap. 70.06. titlul 55., intrări de 

credite externe rambursabile, a fost în cuantum de 13.000 mii lei din care s-au făcut plăţi în valoare 

echivalenta de 11.824 mii lei. Creditul extern a fost consumat. Suma de 1.176 mii lei a fost 

disponibilizată.  

 

 
 

Activitatea Direcţiei Generale Economice şi Financiare 
 

 

 

In anul 2011, Directia Generala Economica si Financiara si-a desfasurat activitatea conform HG nr. 

1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, si a asigurat 

gestionarea si evidenta resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, precum si din alte fonduri 

ce fac obiectul finantarii, in conformitate cu dispozitiile legale. 

 

Activitatea Directiei generale economica si financiara este condusa de directorul general, ajutat de 

directorul general adjunct al directiei si trei sefi de serviciu. 

Directia generala economica si financiara este structurata pe trei servicii: 

-serviciul de Contabilitate 

-serviciul  Financiar 

-serviciul  Buget. 

În cadrul Serviciului de Contabilitate este organizat controlul financiar preventiv propriu. 

 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2011 in cadrul serviciului Buget 

In anul 2011 Directia generala economica si financiara, prin acest serviciu a gestionat si urmărit 

evolutia bugetului intocmind documentele necesare pentru: 

 deschideri de credite bugetare si repartizarea acestora; 

 virari de credite bugetare de la un articol la altul, in conformitate cu Legea nr.500/2002 

privind finantele publice; 

 rectificari bugetare. 
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În anul 2011 bugetul initial al Ministerului Mediului si Padurilor a fost de 2.312.427 mii lei. In 

timpul anului, rectificarilor bugetare, disponibilizarilor si suplimentarilor prin Hotarare a 

Guvernului, au fost efectuate modificari in structura bugetului ajungandu-se la un buget al MMP de 

2.238.818 mii lei. 

 

De asemenea, s-a urmarit realizarea unei bune executii bugetare analizand periodic executia platilor 

de casa si inaintand conducerii ministerului propuneri pentru realocarea fondurilor in functie de 

executia la sfarsitul fiecarei luni. 

 

În timpul anului s-a intocmit documentaţia pentru monitorizarea cheltuielilor de personal care a fost 

transmisa lunar la Ministerul Economiei si Finantelor. Conform Ordinului 1792/2002, Direcţia 

Generală Economică şi Financiară a urmarit execuţia contabilitatii de angajamente prin evidenta si 

analiza angajamentelor bugetare, legaleintocmite de catre directiile de specialitate, si efectuarea de 

catre serviciul financiar a ordonantarilor cheltuielilor si plata efectiva. 

 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2011 in cadrul SERVICIULUI  FINANCIAR 

Serviciul Financiar răspunde de plăţile efectuate din conturile de disponibilităţi şi din conturile de 

finanţare, analizează legalitatea şi necesitatea acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de 

cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

 

În anul 2011 s-a realizat documentaţia pentru acţiuni privind următoarele activităţi: 

 deplasari interne, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 718 de 

deplasari in tara (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonantari 

de plata –dispozitii de plata /incasare, deconturi ); 

 deplasari externe, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 528 

(propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonantari de plata – 

dispozitii de plata /incasare, devize estimative, ordine de vanzarecumparare lei/valuta, 

deconturi ); 

 protocol, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 19 actiuni de 

protocol; 

 intretinerea si functionarea ministerului. 

 

În anul 2011, pentru buna desfasurare in conditii normale a activitatii ministerului, au fost efectuate 

o serie de cheltuieli ce s-au concretizat in: 

- intocmirea a 257 deconturi materiale si servicii; 

- intocmirea a 3.720 ordine de plata prin trezorerie si banci comerciale. 

 

• investitii 

 

În anul 2011 s-au intocmit si depus la trezorerie documentatii pentru 3 pozitii de achizitii pentru 

active fixe: 

- lista de investitii; 

- deschidere de finantare pentru obiectivele si investitiile aprobate. 

Pentru aceste activitati s-a intocmit documentatia obligatorie conform OMF 1792/2002, acestea 

fiind insotite de avizul controlului financiar preventiv propriu si, dupa caz, al controlului financiar 

preventiv delegat. 
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• calculul drepturilor salariale si altor drepturi de personal 

Numarul mediu de salariati in anul 2011 a fost de 561. S-au intocmit lucrari privind plata 

drepturilor salariale si a altor drepturi de personal. De asemenea, s-au intocmit fisele fiscale pentru 

anul 2010, s-au intocmit lunar declaratii, situatii si raportari privind obligatiile catre bugetul de stat, 

adeverinte de salariu etc. 

 

• alte actiuni: 

In anul 2011 MMP a platit cotizatii si contributii catre organisme internationale in suma de 13.571 

mii  lei, conform legislatiei in vigoare. 

 

Unitatile aflate in subordinea Ministerului Mediului si Padurilor sunt ANPM, GNM, ARBDD, 9 

ITRSV-uri. Unitati in coordonarea ministerului sunt Administratia Fondului de Mediu, 

Administratia Nationala “Apele Romane” si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Protectia Mediului, iar sub autoritatea ministerului Administratia Nationala de Meteorologie si 

Regia Nationala a Padurilor- Romsilva 

 

Tot in cadrul compartimentului financiar se desfasoara activitatea de casierie care cuprinde mai 

multe operatiuni ce asigura realizarea in conditii optime a executiei bugetare si anume: 

 incasari si plati in numerar lei si valuta (salarii, avansuri si deconturi deplasari interne si externe, 

avansuri si deconturi materiale, servicii, protocol, plati indemnizatii de concurs); 

 ridicare si depunere de documente in trezorerie si banci. 

 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2011 in cadrul SERVICIULUI CONTABILITATE 

Serviciul Contabilitate raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii ministerului, respectiv 

a: 

 imobilizarilor corporale si necorporale; 

 gestiunii de materiale consumabile (rechizite de birou, imprimate, etc); 

 obiectelor de inventar; 

 carburantilor consumati cu autoturismele ministerului, conform reglementarilor legale; 

 furnizorilor; 

 decontarilor privind asigurarile sociale, fondul de somaj, asigurari de sanatate, impozitul pe 

salarii; 

 avansurilor spre decontare si a celorlati debitori; 

 decontarilor pentru deplasarile externe ale salariatilor ministerului; 

 decontarilor pentru actiunile de protocol, conform reglementarilor legale; 

 contabilitatea salariilor; 

 platilor efectuate din credite deschise pe capitole si subcapitole, iar in cadrul acestora pe 

categorii de cheltuieli. 

 

Serviciul Contabilitate întocmeste lunar: 

 balante analitice pentru fiecare cont analitic din balanta de verificare sintetica; 

 balanta de verificare pentru activitatea proprie a ministerului; 

 centralizeaza situatiile financiare ale activitatii proprii a ministerului, activitatea dezvoltarii 

regionale, activitatea de venituri proprii si a unitatilor din subordine si le depune trimestrial 

la Ministerul Economiei si Finantelor; 

 intocmeste registrul-jurnal, registrul inventar si registrul cartea-mare. 
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Gestionarea si evidenta resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, fonduri 

externerambursabile si nerambursabile precum si din venituri proprii a fost asigurata in anul 2011 

de catre Directia Generala Economica si Financiara avandu-se in vedere o utilizare judicioasa a 

acestora in conformitate cu dispozitiile prevederilor legale in vigoare. 

 

Astfel, executia bugetara la sfarsitul anului 2011 s-a realizat in procent de 94 % la nivelul 

intregului buget, iar pe capitolele bugetare dupa cum urmeaza: 

• capitolul 70.01’’Locuinte, servicii si dezvoltare publica’’- 96.70 %; 

• capitolul 74.01’’Protectia mediului’’- 92.20 %; 

• capitolul 80.01’’ Actiuni generale economice’’ – 99.66 %; 

• capitolul 83.01’’ Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ’’ – 93.40 % 

 

Au fost asigurate la termen plata drepturilor salariale, a obligatiilor catre buget si catre diversii 

prestatori de servicii conform contractelor. 

 

 

 
 

Activitatea Direcţiei Generale Achiziţii Publice şi Administrativ  
 

 

I. Obiectivele propuse 

 

a) derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile, serviciile şi lucrările prevăzute în 

programul anual şi necesare bunei funcţionări a ministerului, prin Serviciul Achiziţii Publice; 

b) asigurarea efectuării activitaţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire în cadrul 

ministerului, prin Serviciul Administrativ. 

c) derulare programe  prin Compartimentul Programe Finanţate UE: 

1. Proiectul „Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România”; 

2. Proiectul LIFE07ENV/RO/000690 ,, Aplicarea principiilor ecosistemelor 

industriale în dezvoltarea regională”; 

3. Proiectul „Promovarea achiziţiilor ecologice prin crearea unui cadru 

favorabil pentru instruirea achizitorilor publici”; 

4. Proiectul „Estimarea riscului la inundaţii adaptată diverşilor utilizatori din 

lunca inundabilă a Dunării” – DANUBE FLOODRISK. 

     

II.   Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivelor 

 

1. Pe baza necesitãţilor obiective transmise de structurile din compunerea  ministerului, a fost 

fundamentat şi actualizat,  programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza 

căruia se planifică procesul de achiziţie. 

2. Au fost iniţiate şi aplicate    proceduri de achiziţie publică, în care sunt cuprinse şi studiile de 

cercetare, în strânsă corelaţie cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de finalizare a 

contractelor pentru care au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
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a) s-au făcut propuneri şi au fost întocmite ordine ale ministrului pentru constituirea 

comisiilor de evaluare a  ofertelor şi a  comisiilor  de recepţie a produselor, serviciilor sau 

lucrărilor; 

b) s-a asigurat întocmirea tuturor documentelor premergătoare necesare iniţierii procedurilor 

de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare: referate, note justificative etc; 

c) în colaborare cu direcţiile/compartimentele ministerului, care au pus la dispoziţie  caietele 

de sarcini ce cuprind specificaţiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor ce urmau a se 

achiziţiona; s-a asigurat întocmirea documentaţiilor de atribuire.  

d) au fost publicate anunţurile de participare în Sistemul Electronic privind achiziţiile 

Publice (S.E.A.P) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), după caz, precum şi 

anunţurile de atribuire în urma încheierii contractelor; 

e) au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la publicitate şi comunicare pentru procedurile 

desfăşurate astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice; 

f) s-au întocmit procesele verbale de deschidere, de analiză a ofertelor şi rapoartele de 

atribuire aferente în procesul de aplicare şi finalizare a procedurilor de atribuire; 

g) s-a asigurat primirea, înregistrarea documentelor, constituirea şi păstrarea dosarelor 

achiziţiei publice. 

h) au fost întocmite  documentele constatatoare aferente contractelor derulate 

3. A avizat punctul de vedere al Ministerului Mediului şi Pădurilor la iniţiativele legislative 

transmise de către Departamentul Relaţia cu Parlamentul. 

 

4. A asigurat efectuarea achiziţiilor directe şi a celor exceptate de la aplicarea legislaţiei în vigoare 

pentru produse, servicii şi lucrări necesare aparatul propriu al ministerului. 

5. Prin Compartimentul Programe Finanţate UE: 

- a coordonat din punct de vedere metodologic asistenţa financiară nerambursabilă acordată 

Ministerului Mediului şi Pădurilor şi instituţiilor din subordinea, în coordonarea şi sub 

autoritatea acestuia, prin fondurile provenite de la Uniunea Europeană şi alti finanţatori 

- a asigurt consultanţă direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi 

Pădurilor şi instituţiilor din subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea acestuia în 

elaborarea cererilor de finanţare şi a fişelor de proiect, fundamentarea dosarului de aplicaţie 

pentru accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeană; 

- a avizat, monitorizat şi evaluat  proiectele şi programele finanţate din fonduri 

nerambursabile al căror beneficiar direct este Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

-  a asigurat  interfaţa cu alte ministere în ceea ce priveşte programele de finanţare 

nerambursabilă 

6.  A urmărit realizarea contractelor de întreţinere, curăţenie, pază, ridicare deşeuri, etc. şi de 

furnizare de utilităţi (RADET, APA NOVA prin Ministerul Public, Staţia de avertizare, 

ASCENSORUL, consum energie electrică prin S.R.I şi prin ENEL Energie Muntenia SA). 

7. A asigurat activitatea patrimonială a ministerului, evidenţă şi gestionare depozitare 

de mijloace fixe, obiecte inventar, custodii sau comodate în relaţii cu terţii, piese de schimb şi 

materiale consumabile; 

8. A participat  la acţiunile de inventariere, întocmire şi elaborare a documentaţiei de casare a 

mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

9. A monitorizat  activitatea parcului auto al ministerului, a  întocmit  şi urmărit graficul privind 

asigurarea serviciului auto de permanenţă pe minister; 
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10.  A primit, a verificat şi a certificat facturile sosite în detaliu de la societăţile de telefonie cu 

privire la convorbirile din minister, energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, 

cumpărări de materiale şi piese de schimb, etc. 

11.  S-a asigurat baza materială precum şi repararea şi întreţinerea mobilierului din birouri, 

instalaţiile electrice, sanitare, etc. din sediul administraţiei centrale. 

 

 

III. Rezultate şi măsura îndeplinirii obiectivelor propuse 

 

La nivelul Direcţiei Achiziţii Publice  şi  Administrativ în  2011  au fost încheiate un număr de 71 

contracte pentru bunuri, servicii şi lucrări necesare bunului mers al activităţii ministerului., din  care  

6 contracte finanţate din fonduri externe. Procedurile pentru atribuirea contractelor s-au  desfăşurat 

off line şi on line, în funcţie de complexitatea lor. 

  

În domeniul administrativ a fost asigurată baza materială necesară şi au fost realizate la un nivel 

acceptabil toate lucrările de reparaţii şi întreţinere necesare. 

 

Pe cale de consecinţă, apreciem că au fost îndeplinite obiectivele propuse pentru  anului 2011. 

                                                           

 
 

Activitatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

„MEDIU” 
 

 

Activitatea de evaluare şi aprobare proiecte  

I.1. Proiecte majore şi nemajore 

În anul 2011 au fost aprobate 123 de proiecte în valoare totală de 3,023,400,636 Euro.  

 

Axa Priroitară 1 - sector apă/apă uzată 

În cursul anului 2011 au fost aprobate 17 proiecte pentru care s-au semnat şi contractele de 

finanţare, care vor fi implementate în judeţele Timiş, Buzău, Eforie-Sud, Neamţ, Dolj, Mureş, 

Covasna, Sibiu-Făgăraş, Hunedoara-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor, Prahova, Suceava, Bacău, 

Galaţi, Botoşani, Vâlcea. Valoarea totală a acestora este de 2.177.105.923 Euro. Alte 3 proiecte se 

află în evaluare la Comisia Europeană.  

 

Axa  Prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1 - managementul deşeurilor 

Au fost semnate aprobate 8 proiecte, care vor fi implementate în judeţele Suceava, Bacău, Vaslui, 

Călăraşi, Olt, Argeş, Cluj, Timiş, în valoare totală de 382.646.980 Euro.  

 

Axa 2, domeniul major de intervenţie 2.2 - sector situri contaminate 

Toate cele trei proiecte aflate în pregătire în anul 2010, vizând un sit al fostei fabrici chimice din 

Crângurile, batalul de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui (Primăria Câmpina) şi depozitul 
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de deşeuri periculoase Uzina Chimică Turda – Poşta Rât (Primăria Turda), au fost aprobate în anul 

2011. Valoarea lor totală este de 39,919.300 Euro. 

 

În plus faţă de proiectul al cărei beneficiar este primăria Turda, deja aprobat, se avea în vedere 

finanţarea unui al doilea proiect pentru decontaminarea unui sit poluat istoric, aparţinând tot U.C.T. 

Totuşi, municipalitatea Turda a precizat, prin adresa nr. 14844/25.10.2011, că nu mai doreşte să 

figureze „în evidenţele DG AM POS Mediu ca potenţial beneficiar pentru Depozitul de batal Arieş 

şi Depozitul mal drept Arieş, din spatele stadionului municipal”, optând pentru a primi finanţare prin 

Fondul de Mediu, conform Ordinului nr. 2072/12.08.2011. 

 

În aceste condiţii, AM POS Mediu va selecta, în anul 2012, un alt sit poluat istoric. 

 

Axa Prioritară 3 - sector termoficare 

Au fost semnate contractele de finanţare pentru 4 proiecte (Botoşani, Focşani, Oradea, Râmnicu-

Vâlcea), în valoare totală de 258.821.600 Euro.  

 

Axa Prioritară 5 - sector inundaţii şi protecţia împotriva eroziunii costiere 

În cadrul acestei axe, au fost semnate contractele de finanţare pentru 6 proiecte, cu o valoare totală 

de 107.229.573 Euro. 

 

I.2. Proiecte selectate în vederea aprobării în urma unor sesiuni de cereri de proiecte – AP 4 

POS Mediu – sector managementul ariilor naturale protejate 

 

În anul 2011, a fost lansată cea de-a 4 sesiune de cereri de proiecte pentru această axă, fiind 

aprobate spre finanţare 59 de proiecte, cu o valoare totală de 53. 665.371 Euro, iar pentru 19 

proiecte au fost semnate contractele de finanţare. Precizăm că evaluarea proiectelor depuse în cadrul 

acestei sesiuni se va finaliza în luna decembrie 2011. 

 

I.3. Proiecte de asistenţă tehnică – AP 6 POS Mediu 

o Evaluarea a 31 Cereri de finanţare pentru proiectele propuse spre finanţare, prin Axa prioritară 6; 

o Elaborarea a 18 Documentaţii de atribuire pentru proiectele finanţate din Axa prioritară 6 

“Asistenţă Tehnică” din POS Mediu şi a procedurilor de atribuire aferente, precum şi revizuirea 

Caietelor de sarcini, transmise de către direcţiile beneficiare din cadrul AM POS Mediu. 

o Gestionarea a 50 contracte de achiziţie, care vizează sprijinul pentru AM, cele 8 OI POS 

Mediu, Beneficiarii POS Mediu în vederea derulării eficiente a proceselor de implementare a 

POS Mediu;  

o Implementarea Campaniei de promovare pentru POS Mediu. 

 

 

II  Contracte de finanţare semnate: 83 cu o valoare totală de 3.047.935.418 euro, eligibilă 

2.252.674.323 euro, din care: 
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 Axa prioritară 1 : 17 proiecte /valoare totală 2.177.105.923 euro 

                                                                eligibilă 1.590.218.124 euro 

 Axa prioritară 2:  managementul deşeurilor : 9 proiecte: valoare totală 424.048.621 euro 

                                                                                           eligibilă 300.883.622 euro 

                             situri poluate istoric: 3 proiecte: valoare totală 39,919.300 euro 

                                                                                  valoare eligibilă 32.316.700 euro 

 Axa prioritară 3 : 4 proiecte: valoare totală 258.821.600 euro 

                                                           eligibilă 209.105.200 euro 

 Axa prioritară 4 :   19 proiecte /valoare totală 36.798.940 euro 

                                                               eligibilă 30.369.430 euro  

 Axa prioritară 5 :   6 proiecte cu valoare: totală 107.229.537 euro 

                                                              eligibilă 86.567.562 euro  

 Axa prioritară 6 : 25 proiecte  cu valoare: totală 4.011.461 euro 

                                                                 eligibilă 3.213.685 euro 

 

 

III.        Activitatea de monitorizare şi verificare a îndeplinirii/atingerii obiectivelor POS  

 

Pentru Contracte de Finanţare semnate în perioada 2008-2011, s-au monitorizat şi verificat, în 

vederea rambursării către beneficiarii proiectelor majore: 

 220 de contracte în valoare de 4.369.176.572 lei, aferente Axei Prioritare 1; 

 67 de contracte în valoare de 328.602.601 lei, aferente Axei Prioritare 2; 

 35 de contracte în valoare de 464.066.830 lei, aferente Axei Prioritare 3; 

 326 de contracte in valoare de 131.814.866 lei, aferente Axei Prioritare 4; 

 43 de contracte în valoare de 262.578.805 lei, aferente Axei Prioritare 5; 

 32 de contracte in valoare de 39.576.345 lei, aferente Axei Prioritare 6. 

 

 

IV. Activitatea de autorizare a cheltuielilor eligibile din cererile de rambursare transmise 

de beneficiarii POS Mediu, precum şi plata acestora 

 

Cereri de rambursare autorizate – 755, cu o valoare eligibilă totală de 285.434.659 euro. 

Plăţi efectuate către beneficiari de către AM: 599.976.626 euro, din care: 

 Prefinanţare: 369.567.566 euro;  

 Rambursare : 230.409.060 euro, din care: 

 

150,413,339 euro din Fondul de Coeziune   
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V. Activitatea de informare şi publicitate pentru POS Mediu 

 

În anul 2011 au fost implementate următoarele proiecte: 

- „Achiziţionarea de materiale promoţionale POS Mediu” - tipărirea de materiale 

informative şi de promovare POS Mediu (broşuri şi pliante în limbile română, maghiară şi 

engleză, afişe, mape, genţi, umbrele, etc).  

- „Organizare evenimente cu privire la implementarea POS Mediu” - organizarea a 8 

întâlniri (câte una în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare) între beneficiarii POS Mediu şi 

OI, pe problematica proiectelor finanţate din POS Mediu, a 8 întâlniri cu mass-media în 

diverse regiuni, cu vizitarea obiectivelor de investiţii şi intervievarea factorilor implicaţi, a 

unui eveniment tematic pentru a sublinia impactul pozitiv al proiectelor finanţate din POS 

Mediu, a 8 evenimente majore de final de an prin care se prezintă progresul înregistrat în 

implementarea POS Mediu pe parcursul anului 2010. Evenimentele s-au desfăşurat în 

perioada iunie-august 2011.  

- „Campanie de promovare a Programului Operaţional Sectorial „Mediu” – exemple de 

bune practici” – campania s-a axat pe prezentarea unor exemple concrete de proiecte reale, 

finanţate din POS Mediu. Spoturile tv şi radio, articolele, afişele şi machetele de presă au 

fost difuzate/publicate în perioada iunie-august 2011. La finalizarea difuzării va începe 

componenta de evaluare a campaniei. Pentru televiziune, s-a urmărit difuzarea continuă a 

spotului, timp de 3 luni, la minimum 8 canale TV cu acoperire naţională, spotul radio fiind 

difuzat la 7 posturi. De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, afişele au fost poziţionate în 2.110 

locaţii, iar articolele şi macheta de presă au apărut în ziare central şi locale cu tiraj mare - 92 

inserţii.  

-  „Achiziţionarea serviciilor de monitorizare mass-media” - monitorizare zilnică a presei 

scrise, audio-vizuale şi electronice cu referire la modul în care se implementează POS 

Mediu, cu o analiză a articolelor. Acest proiect are o durată de 24 de luni şi a debutat îm 

martie 2011.  

- „Evaluarea Planului de Comunicare al POS Mediu”. Acest proiect şi-a propus realizarea 

unei evaluări independente a implementării Planului de Comunicare pentru Programul 

Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) 2007-2013, în vederea formulării de 

recomandări pentru acţiunile de informare şi publicitate viitoare.  

 

 
 

 37,312,384 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională  

 42,683,338 euro cofinanţare de la bugetul de stat. 
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Activitatea Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact 
 

 

 
SERVICIUL CONTROLUL POLUĂRII ŞI PROTECŢIA ATMOSFEREI 

 

1. Elaborare acte normative 
 OUG nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;   

 HG nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de 

management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a 

deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei;  

 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1541 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS; 

 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor nr. 2086 din 17 august 2011 pentru aprobarea 

Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit – EMAS; 

 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra 

poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la poluanţii organici persistenţi, 

adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998; - în dezbatere parlamentara; 

 HG nr. 1197/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind 

limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite 

vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor; 

 HG nr. 661/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional  a 

prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 

noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică ; 

 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor nr. 2129/24.08.2011 privind aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică; 

 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor nr. 2468/12.10.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru eticheta UE ecologică; 

 Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător - adoptare în Parlamentul 

României; 

 HG nr. 45/ 2011privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 

autovehicule, modificat prin legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de 

la autovehicule. 

 
2. Participare la grupuri de lucru/ reuniuni la nivel naţional şi internaţional 
 Consiliul INIS pentru coordonarea implementării OUG nr. 4/2010 privind instituirea 

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 109/2010; 

 Comitet RENAR pentru stabilirea modalităţilor de comunicare şi aplicarea procedurii de 

acreditare conform cerinţelor Regulamentului EMAS; 

 Grup de lucru privind Achiziţiile Publice Durabile; 

 Grup de lucru privind indicatorii de dezvoltare durabila teritoriali; 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/controlul_poluarii/emas/HG-57-2011-EMAS.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/controlul_poluarii/emas/OM_1541_2011_ROF_CE_EMAS.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/controlul_poluarii/emas/2011-09-27_controlul_poluarii_om2086din2011proceduraemas.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PWXC1L8Y/Raport%20de%20ACTIVITATE/00065566.htm
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PWXC1L8Y/Raport%20de%20ACTIVITATE/00065566.htm
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 Comisii de selecţie a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” (POS CCE) – Axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a 

securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”;  

 Comisiei de avizare a produselor de uz fitosanitar; 

 Comitetului EMAS;  

 Comisiei pentru eticheta UE ecologică; 

 Secretariatului tehnic la nivel central pentru controlul activităţii instalaţiilor mari de ardere; 

 Grup de lucru pentru dezvoltarea Sistemului de informaţii a pieţei interne IMI, pentru 

dezvoltarea unui sistem comun al statelor membre privind libera circulaţie a serviciilor;  

 Grupul de lucru pentru revizuirea Directivei IPPC, elaborarea Directivei IED (IPPC recast) şi a 

Documentului de Referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF pentru creşterea 

intensivă a păsărilor şi porcilor; 

 Grupul de lucru pentru propunerea de modificare a Directivei 96/82/CE Seveso II privind 

controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante chimice periculoase; 

 Grupului de Lucru pentru Strategii şi Revizuire (WGSR) privind Protocoalele Convenţiei asupra 

poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP), respectiv Protocolul referitor la 

reducerea acidifierii, eutrofizării şi formării ozonului troposferic (denumit Protocolul 

Gothenburg) şi Protocolul privind metalele grele şi POPs; Formularea poziţiei României în 

cadrul procesului de revizuire a Protocoalelor CLRTAP;  

 Comitetul de Coordonare al proiectului GEF/FAO „Întărirea capacităţii în vederea eliminării 

stocurilor istorice de pesticide contaminate cu poluanţi organici persistenţi în ţările din Europa 

de Est, Caucaz şi Asia Centrală”; 

 Grupul de Lucru la nivel de experţi pentru evaluarea şi gestionarea calităţii aerului în zona de 

graniţă româno-bulgară; 

 Comitetul tehnic  CNOSSOS-EU Technical Committee Meeting. 

 
3. Raportări către Comisia Europeană 
 Planul actualizat al instalaţiilor mari de ardere rămase neconforme la 1 ianuarie 2011, aşa cum 

este prevăzut în Anexa VII la Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, în scopul alinierii treptate 

la prevederile Directivei 2001/80/CE (proiect de Program Naţional de Reducere a Emisiilor de 

dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere);  

 Planurile de actiune pentru gestionarea zgomotului ambiant pentru aglomerările Braşov,  

Timisoara şi Ploieşti; 

 Informaţiile actualizate referitoare la: 

- organizaţiile înregistrate EMAS şi la lista verificatorilor de mediu acreditaţi la nivel 

naţional; 

- etichetele UE ecologice care s-au acordat în anul 2011; 

 Raportări conform cerinţelor:  

- Directivei 2001/80/CE privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 

anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere; 

- Protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi –

CLRTAP (Protocolul Gothenburg, Programul european de monitorizare a mediului – 

EMEP);  

- Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi 

atmosferici (Directiva NEC); 

- Regulamentului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi;   
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- Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate 

utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a 

suprafeţelor vehiculelor;  

- Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate 

utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii; 

Deciziei 2004/461/EC privind evaluarea calităţii aerului înconjurător, la nivel naţional, pentru anul 

calendaristic 2010. 

 
 4. Funcţionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului 
 Coordonarea activităţii de operare a echipamentelor de monitorizare a calităţii aerului din cadrul 

Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, conform prevederilor Ordinului MMDD 

nr.546/13.05.2008, modificat prin Ordinul MM nr.1256/2009; 

 Derularea contractului de servicii nr.72/2011 pentru optimizarea RNMCA din România 

(elaborarea ordinului de constituire a comisiilor de recepţie şi a formularelor tip pentru recepţia 

activităţilor, asigurarea corespondenţei dintre APM-MMP-AFM); 

 Derularea contractului nr.36/2011 pentru furnizarea echipamentelor pentru monitorizarea 

indicatorilor pulberi în suspensie fracţia PM2,5, metale grele (As, Cd, Ni, Hg), hirdocarburi 

aromatice policiclice în aerul înconjurător (imisii); 

 Informarea publicului care accesează site-ul www.calitateaer.ro - centralizare solicitări, analiză, 

formulare şi transmitere răspunsuri. 

 
5. Proiecte 
 Participare la activităţile Proiectului 2007.19343.04.01 – “Sprijin pentru întărirea capacităţii 

administrative pentru continuarea implementării şi aplicării acquis-ului comunitar de mediu în 

domeniile IPPC şi SEVESO II - Componenta 3 - Întărirea capacităţii administrative pentru 

prevenirea/ pregătirea/ intervenţia şi coordonarea în cazul accidentelor”; 

 Participarea la derularea Proiectului UNECE – Convenţia Helsinki (Efectul Transfrontier al 

Accidentelor Industriale ) - Romania Moldova Ucraina – Managementul pericolului si 

crizelor  in Delta Dunării;  

 Participare cu experţi în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională între Austria-Finlanda-

România în Republica Turcia, Twining în domeniul protecţiei mediului privind controlul 

emisiilor, 3-7 octombrie 2011; 

 Participare în cadrul proiectului comun România - Finlanda, ECOEMERGE. 

 
6. Alte activităţi 
 Elaborare documentelor de achiziţie (acte normative, caiete de sarcini, note justificative) şi 

participări în comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice  

pentru  

- Furnizarea de echipamente pentru monitorizarea unor poluanţi atmosferici  

- Servicii în vederea optimizării funcţionării reţelei naţionale de monitorizare a calităţii 

aerului  

- Studii anuale  din domeniul poluanţilor  organici persistenti şi a zgomotului ambiant 

- Studii multianuale necesare activităţilor din domeniile calitatea aerului, controlul poluării, 

emisii atmosferice, EMAS şi eticheta ecologica; 

 Coordonarea elaborării Raportului anual privind Starea mediului în România, pe anul 2010; 

 Organizarea de seminarii şi campanii de informare privind: 

http://www.calitateaer.ro/
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- sistemul de management de mediu şi audit EMAS  

- solurile contaminate cu POPs 

- utilizarea şi implementarea reţelei IMI S NET 

- schema de acordare a etichetei UE ecologice în rândul consumatorilor, a operatorilor 

economici şi a ONG; 

 Demararea construirii, împreună cu SSI, a unei pagini de web pentru sinergiile între Convenţiile 

Basel, Rotterdam şi Stockholm; 

 Evaluarea proiectelor depuse în sesiunea deschisă de Programul de Granturi Mici a Fondului 

Global de Mediu, gestionat de către UNDP România (noiembrie 2011); 

 Analiza şi avizarea actelor normative elaborate de alte autorităţi sau de  compartimente din 

cadrul MMP; 

 Actualizarea informaţiilor pe pagina de web a MMP în domeniul controlul poluării, protecţia 

atmosferei şi zgomot ; 

 Elaborare răspunsuri la adrese interne/externe, interpelări, sesizări, petiţii, bugetul direcţiei. 

 

 
SERVICIUL EVALUARE IMPACT  

 
1. Elaborare acte normative 
 Hotărîrea Guvernului nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 Ordinul MMP nr. 1298/2011 de modificare a Ordinului MMDD nr. 1798/2009 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

 Ordinul MMP nr. 2108/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului 

şi pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel 

central 

 Proiect de  Lege de ratificare a Acordului multilateral pentru statele din Sud Estul Europei in 

scopul implemetarii Conventiei Espoo, în procedură parlamentară  

 Hotărârea Guvernului nr- 1061/09.11.2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru  

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. – Sucursala  “Fabrica de Combustibil Nuclear” 

Pitesti 

 
2. În domeniul reglementărilor 

2.1. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului –EIA- pentru: 

 
A. Proiecte în care România este  parte de origine şi sunt aplicate prevederile Convenţiei  

Espoo: 

1. Proiectul „Obiectivul minier Roşia Montană”, titular SC RMGC SA, procedură în 

derulare - analiză documente depuse de SC RMGC SA, aproximativ 3000 pag. în 

vederea pregătirii şedinţelor CAT la nivel central din 09.03.2011 şi 29.11.2011, 

pentru formularea răspunsurilor la întrebările parlamentarilor, ONG-urilor, 

ziariştilor, petenţilor, cât şi pentru formularea poziţiei României la scrisorile COM 

privind plângerile formulate de ONG-uri pe acest subiect. 
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2. Proiectul  Continuarea şi finalizarea lucrărilor de construire la Unităţile 3 şi 4 ale 

centralei nuclearelectrice Cernavodă, titular SN Nuclearelctrica SA,  procedură în 

derulare. 

3. Proiectul “Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej”  titular 

SC DEVA GOLD SA, procedură în derulare, s-au organizat dezbaterile publice in 

Ungaria şi Serbia şi a avut loc reuniunea de  consultări între autorităţi cu Ungaria. 

4. Proiectul „Punerea în siguranţă şi reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic 

Stânca Costeşti- judeţul Botoşani„ titular AN Apele Române-Exploatarea Complexă 

Stînca Costeşti, procedură EIA în context tranfrontieră încheiată, proiect finalizat 

cu emiterea acordului de mediu de către APM Botoşani  în calitate de autoritate 

competentă 

5. Proiectul „Centrala termoenergetică Galaţi zona liberă” al S.C. Enel Producţie S.R.L. 

procedură în derulare 

6. Proiectul „Realizarea unei centrale electrice de condensaţie echipată cu ciclu 

combinat de 400 MW amplasată în localitatea Vetiş- Satu Mare” titular SC SMART 

ELECTRIC  DESIGN SRL, procedură în derulare, realizata dezbaterea publica pe 

teritoriul Ungariei 

7. Proiectul „Cablu submarin de înaltă tensiune între România si Turcia” titular 

Transelectrica, procedura în derulare 

 

B. Proiecte în care România este  parte posibil afectată:  

1. Proiectul   „Construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona 

localităţii Kozlodui, Bulgaria, procedură EIA în context tranfrontieră încheiată 

2. Proiectul “Propunere de investiţie pentru dezafectarea unităţilor 1-4 la Kozlodui, 

procedură EIA în context tranfrontieră în derulare 

3. Proiectul "Extracţie nisip şi pietris din aluviunile depuse în Fluviul Dunărea, situl 

Mishka, de pe suprafaţa comunei Babovo, districtul Russe - Bulgaria" , procedură 

EIA în context tranfrontieră încheiată 

4. Proiectul "Extractie nisip şi pietris din aluviunile depuse în Fluviul Dunărea, situl 

Kama, de pe suprafaţa comunei Pirgovo, districtul Russe - Bulgaria" . procedură EIA 

în context tranfrontieră încheiată 

5. Proiectul "Construcţia unei rafinării pentru prelucrarea ţiţeiului până la produse finite 

(Ruse - Bulgaria). 

6. Construirea unităţilor 3 şi 4 de la centrala nucleară Kmelnitki, Ucraina. procedură 

EIA în context tranfrontieră în derulare.  

 

C. Proiecte comune cu alte ţări în care România este atât ţară de origine cât şi parte 

afectată: 

 Proiectul “Conductă de transport gaze naturale Nabucco”, (conducta trece prin Turcia, 

Bulgaria, România, Ungaria, Austria), procedură EIA în derulare. MMP a organizat în noiembrie 

2011 Cea de-a şaptea reuniune de coordonare a procedurilor privind evaluarea impactului asupra 

mediului derulate în statele implicate. 

   

2.2. Derularea procedurilor de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe – SEA – pentru: 
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1. Planul "Modificare PUZ Rosia Montana", derulare procedura SEA în context 

transfrontieră, ca parte de origine, finalizat procedura transfrontieră 

2. PATZI „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre 

C.H.E. Islaz” , titular Hidroelectrica SA., emis aviz 

3. Planul "PUZ Exploatarea minereurilor auro argintifere  în perimetru Certej, judeţul 

Hunedoara" – titular SC Deva Gold SRL s-a finalizat procedura transfrontieră.  

4. Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale cu 

Sistemele de Transport Gaze Naturale din ţările vecine, titular MECMA, în 

procedură în derulare. 

5. PATZI „LEA 400 kV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la SEN” titular 

Transelectrica, procedură în derulare 

6. Amenajamentele UP 1 CIREŞU, UP VI GHIURCA, UP VIII Dealul Negru 

aparţinând Ocolului Silvic Comandău, Covasna şi Buzău, procedură în derulare 

7. Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier, titular RNP Romsilva -

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier RA, procedură în derulare. 

8. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear în România, titular Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, procedură în derulare. 

9. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Ecoturismului în România, titular Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, procedură în derulare. 

10.  Master Planul pentru reabilitarea şi protecţia zonei costiere româneşti. procedură în 

derulare 

11.  Programul national de împadurire, titular MMP, procedura în derulare. 

12.  Strategia naţională pentru gestionarea siturilor contaminate – procedură finalizată 

(etapa de încadrare) 

13.  Planul national privind amenajarea bazinelor hidrografice, titular MMP, procedura 

în derulare 

14.  Strategia energetica a Romaniei pe perioada 2007-2020, procedură in derulare. 

 
2.3 Derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

Finalizarea procedurii de emitere a autorizaţie de mediu pentru funcţionarea Sucursalei  “Fabrica de 

Combustibil Nuclear Piteşti” , titular SN Nuclearelectrica.   

 

3. Activităţi punct focal Conventia  Espoo 
 Participare la cea de-a 5-a Reuniune a Partilor la Conventia Espoo, Geneva, 2011.  

 Participare la sesiunile Biroului Conventiei Espoo la care Romania este 

vicepresedinte 

 Participare la sesiunile Grupului de lucru privind evaluarea impactului asupra 

mediului in context transfrontiera ( organism subsidiar Conventiei Espoo 

Activităţi punct focal Conventia Aarhus 
 Participare la cea de-a 4-a Reuniune a Parţilor la Convenţia Aarhus, Geneva, 2011 

 

4.Participare la Grupurile de lucru pentru soluţionarea aspectelor ridicate de Comisia 

Europeană şi formularea poziţiei Romaniei pentru: 
 Plângerea ACCC/C/2010/51 a organizatiei Greenpeace Romania, transmisa la Conventia 

Aarhus, referitoare la construirea unui noi centrale nucleare in Romania si la aplicarea 

evaluarii de mediu la Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020. 
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 Solicitare de informaţii referitoare la proiectul Rosia Montana, scrisoarea COM Ares 

(2010)980097/21/12.2010. 

 Solicitarea de informatii a COM privind punerea in aplicare a Directivei 2001/42/CE  cu 

privire la Strategia Energetica a Romaniei pe perioada 2007-2020 (cazul 2205/11/ENVI) 

 Solicitarea Comitetului de Implementare al Conventiei Espoo privind realizarea unui depozit 

de deseuri nucleare in Romania in apropiere de granita cu Bulgaria 

 Solicitarea Comisiei de petiţii a Comisiei Europene referitoarea la  petiţia Greenpeace  

privind proiectul Roşia Montana. 

 Solicitarea EU Pilot în legatură cu proceduri de reglementare aplicate pentru:    

o Activitatea  Ferma de porci , titular Stegral SRL  şi  Ferma de păsări, titular Maira& 

Gal SRL, comuna Gogosu, jud. Mehedinti – solutionată în urma prezentării poziţiei 

României cu închidere dosar. 

 Solicitarea EU Pilot, aplicarea Directivei EIA în procedura de reglementare pentru Fabrica 

de Combustibil Nuclear Piteşti, procedură  în derulare  

 

5. Participare la Grupurile de Lucru organizate de Departamentul pentru Afaceri Europene privind 

transpunerea prevederilor Directivei  2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne.  

 -  Participare prin intermediul proiectului DAE “Crearea si consolidarea retelei IMI S NET  pentru 

servicii in Romania” la sesiunile de instruire pentru utilizatorii sistemului de informare al pietei 

interne (IMI S NET) desemnaţi din cadrul autorităţilor competente de la nivel local. Ministerul 

Mediului şi Pădurilor desfăşoară procedura de înregistrarea în sistemul IMI a ARPM-urilor si APM-

urilor şi prin intermediul acestui proiect au beneficiat de cursuri de instruire reprezentanţi ai APM 

Alba, ARPM Galaţi, APM Brăila,  APM Brasov,  APM Călăraşi, APM Covasna, APM Harghita, 

APM Ialomiţa, APM Constanţa, APM Mures ,   ARPM Sibiu , APM Tulcea.    

 
6. Alte activităţi: 

 PETITII GRENEPEACE ŞI CENTRUL DE RESURSE JURIDICE 

- Formulare răspuns privind procedura de reglementare derulată pentru proiectul 

”Depozit intermediar de combustibil ars, din cadrul CNE Cernavodă” 

- Formulare răspuns privind derularea procedurii de reglementare pentru proiectul 

”Unitatile 3 si 4  CNE Cernavodă” 

- Formulare răspuns privind procedura de reglementare derulată în perioada 2008-

2011 pentru proiectul ”Unitatile 3 si 4  CNE Cernavodă”. 

- Formulare răspuns la plângerea prealabilă împotriva procedurii EIA pentru proiectul 

”Unitatile 3 si 4  CNE Cernavodă”. 

- Formulare răspuns la solicitarea documentaţiei procedurii EIA aplicată proiectului 

Unitatii U2 din cadrul CNE Cernavodă. 

- Formulare răspuns la plângerea prealabilă referitoare la procedura de autorizare 

pentru “activitatea Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti” 

- Formulare răspuns la contestatia împotriva Deciziei de emitere a autorizatiei de 

mediu pentru „Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti” 

 Asigurarea tuturor activităţilor stabilite prin Ordinul 1026/2009 şi Decizia Preşedintelui 

Comisiei nr. 16208/13.11.2009 referitor la procedura de înregistrare a persoanelor fizice şi 

juridice care elaborează studii pentru protecţia mediului-RM,RIM,BM,RA, RS, EA . În 

perioada ianuarie-noiembrie 2011 Comisia de Înregistrare s-a întrunit în datele de 

17.02.2011, 14.04.2011 şi 09.06.2011 şi a decis înscrierea în Registrul Naţional al 
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elaboratorilor de studii de mediu, în urma parcurgerii procedurii de înregistrare unui număr 

de 96 persoane fizice şi juridice. De asemenea au fost reînnoite certificatele de înregistrare 

pentru 52 de persoanele fizice şi juridice, ale căror certificate au expirat în luna septembrie 

2011, octombrie 2011 şi noiembrie 2011. . Cuantumul tarifelor încasate în perioada 

ianuarie –decembrie este de ~ 300.000 lei.  

 Analizare si elaborare puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative si 

documente privitoare la pozitia directiei, în raport cu alte instituţii ale statului, inclusiv cele 

clasificate (aprox. 108) 

 Participarea în comitetul de monitorizare a POS Mediu şi POS Transport  

 Participarea în Comisiile de evaluare a ofertelor, în procedurile de licitatie pentru atribuirea 

contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, procedură 

gestionată de MECMA. 

 Participare la grupuri de lucru pentru transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 

mediului prin mijloace de drept penal. 

 

 

 

Activitatea Direcţiei Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase 

 
Managementul deşeurilor 

 

a. Transpunerea Directivei Cadru Deşeuri prin adoptarea Legii nr. 211/2011 privind deşeurile 

Prin implementarea prevederilor acestei legi se urmăreşte printre altele:  

 Clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor; 

 Aplicarea ierarhiei deşeurilor în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al 

politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor;  

 Sprijinirea utilizării materialelor reciclate, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi în 

vederea creării unei societăţi a reciclării; 

 Introducerea noţiunilor de încetare a statutului de deşeu, prevenire şi pregătire pentru 

reutilizare;  

 Introducerea răspunderii extinse a producătorului pentru a consolida reutilizarea, prevenirea, 

reciclarea şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor; 

 Introducerea abordării de ansamblu care să aibă în vedere întregul ciclu de viaţă al 

produselor şi al materialelor; 

 Obligaţia generatorilor de deşeuri de a realiza obiectivele de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare a deşeurilor, inclusiv operaţiuni de umplere care 

utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, a deşeurilor nepericuloase provenite din 

activităţi de construcţie şi demolări;  

 Facilitarea colectării separate şi tratarea adecvată a biodeşeurilor în vederea producerii de 

compost fără riscuri pentru mediu şi a altor materiale bazate pe bio-deşeuri; 

 Distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării, colectarea deşeurilor şi 

stocarea acestora înaintea tratării lor; 

 Stabilirea programelor de prevenire a generării deşeurilor pe baza indicatorilor adoptaţi de 

către Comisia Europeană. 
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b. Completarea şi modificarea legislaţiei pentru încurajarea gestionării eficiente a deşeurilor de 

ambalaje 

- a fost modificată HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

- acest act normativ:  

 clarifică responsabilităţile tuturor factorilor (operatori economici, autorităţi locale, cetăţeni) 

implicaţi în procesul de gestionare, a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, de exemplu: 

obligarea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale să organizeze, să 

gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la 

populaţie astfel ȋ ncât să se obţină cel puţin trei fracţii, respectiv hârtie/carton, plastic şi 

metal, sticlă în vederea îndeplinirii prevederilor din planurile judeţene de gestionare a 

deşeurilor şi din noua Directivă cadru a deşeurilor; 

 ȋ i responsabilizează pe toţi cei implicaţi în producerea, utilizarea, importul şi distribuţia 

ambalajelor şi produselor ambalate, în sensul de a deveni mai conştienţi de măsura în care 

un ambalaj se poate transforma în deşeu şi să îşi accepte responsabilitatea care le revine. 

Astfel, operatorii economici care desfăşoară o activitate de comerţ, pe o suprafaţă medie şi 

mare, către consumatorii finali au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se 

debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. 

 asigură trasabilitatea deşeurilor de ambalaje pe întreg lanţul de gestionare; 

 interzice eliminarea finală prin depozitare a materialelor reciclabile. 

 

 

Sol, Subsol şi Substanţe Periculose 

 

1. Completarea şi modificarea cadrului legislativ 

 prin promovarea următoarelor acte normative:  

- Ordonanţă nr. 9/2011pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul 

comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon: 

- Hotărâre a Guvernului nr. 622/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 

privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate 

chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordin nr. 2210/2010/62/2011 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor 

publice privind Procedura de realizare a controlului produselor şi echipamentelor care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de colaborare dintre autorităţile 

desemnate  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind  unele măsuri 

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European 

şi al Consiliului  din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră; 

- Ordin nr. 756/2011 al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea Asociaţiei 

Generale a Frigotehniştilor din România, ca organism de evaluare şi certificare provizorie a 

personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 303/2008 şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi de certificare provizorie a operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 

privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră; 
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- Ordin nr.2682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi 

evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 303/2008  şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de 

art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a 

Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară 

activităţile mai sus-menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una 

sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

303/2008; 

- Lege nr. 249/2011 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind 

reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor; 

- Ordin nr. 2621/2011 pentru aprobarea constituirii Comisiei si Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Comisiei de validare a traducerilor documentelor elaborate pentru 

implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei şi a Directivei 76/769/CEE a 

Consiliului şi a Directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 

Comisiei şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, 

precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 

 Semnarea de către Romania a “Declaraţiei de confidentialitate” privind accesul la baza de date 

ECHA si a Contractului cadru cu ECHA (Agentia Europeana pentru Produse  Chimice).  

 Raportarea SAICM on line ( feb-apr. 2011 ). 

 Raportarea către COM privind substantele care diminueaza stratul de ozon potrivit prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1005/2009(martie). 

 Raportarea către COM privind stocurile, importurile, exporturile si utilizarea mercurului metalic 

conform Reg. 1102/2008(iunie) 

 prin proiecte în curs de avizare: 

o Proiect de ordin privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

prin Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, ca organism de 

evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) 

din Regulamentul (CE) nr. 304/2008 şi de certificare a operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 304/2008, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 

privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate 

cu efect de sera; 

o proiect de ordin privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi 

certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul 

(CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor 

minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat 

cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de 

distribuţie de înaltă tensiune, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 
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privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate 

cu efect de seră. 

o proiect de Ordin pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 

Protecţia Mediului ca organism care să acţioneze în numele Ministerului Mediului şi 

Pădurilor pentru elaborarea studiului privind evaluarea dosarelor substanţelor conform 

procedurii prevăzute în Titlul VI din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, 

de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 

al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 

2000/21/CE ale Comisiei;  

o proiect de HG pentru stabilirea unor masuri pentru aplicarea  Regulamentului nr. 

1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic de la nivel UE si depozitarea 

acestuia in conditii de siguranta pentru sanatatea umana si pentru mediu si a Strategiei 

Europene privind mercurul  

o Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru activităţile de 

implementare a Abordării Strategice a Managementului Internaţional al Chimicalelor 

(semnata de MMP si Ministerul Afacerilor Externe, neavizat de Ministerul de finante)  

o Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pe anul 2011 la 

bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei Rotterdam 

privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă 

anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului 

internaţional (semnata de MMP, MAE si neavizata de MFP) 
 

2. Activitate tehnică a expertilor din cadrul DGDSP în cadrul structurilor ECHA şi COM 

(Comisia Europeana) : MB (Consiliul de Administratie al ECHA), RAC ( Comitetul pentru 

Evaluarea Riscului) , SEAC (Comitetul pentru Analiza Socio-Economica) , MSC (Comitetul 

Statelor Membre), Comitete REACH şi CARACAL ( Comitetul Autoritatilor Competente 

privind implementarea regulamentelor REACH si CLP) – a fost asigurata participarea la 

toate reuniunile stabilite de ECHA si Comisia Europeana; reprezentarea RO in intalnirile 

internationale OEWG, MOP si COP..  

3. Activităţi privind asigurarea implementării Regulamentelor REACH şi CLP:  

- Activitarea în baza Acordului nr.4792/LB/09.06.2010 semnat de Ministerul Mediului şi 

Pădurilor cu ECHA privind validarea traducerilor documentelor referitoare la 

implementarea Regulamentelor REACH si CLP;  

- promovarea ordinului de ministru pentru Comisia de validare a traducerilor;  

- promovarea ordinului de ministru in baza art.45 din REACH 

- prima reuniune a grupului de lucru pentru implementarea Regulamentelor REACH si CLP 

prin modificarea Legii nr.360/2003– au fost stabilite obiectivele privind managementul 

chimicalelor. 

- Propuneri de studii pentru facilitarea implementarii REACH (2) 

- „Studiu pentru realizarea documentului de baza in evaluarea de substante tip SVHC pentru 

intocmirea unui dosar conform Anexei XV la REACH” 
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- ,,Inventarierea SVHC-urilor aflate pe piaţa romanească – detaliu titlu Studiu privind situaţia 

naţională a producerii, utilizării şi importului de substanţe care prezintă un risc crescut 

pentru sănătatea umană şi mediu (substanţe tip SVHC identificate conform prevederilor art. 

57 şi 59 din REACH)” 

4. Participarea la reuniunile  ,,Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protecţia 

Plantelor” (CNOPPP).  Analiza documentaţiilor tehnice pentru pesticide si emitere avizelor 

de mediu pentru Produsele de Protectia Plantelor necesare in vederea omologarii la nivel 

national, in cadrul CNOPPP din MADR. 

5. Participarea la reuniunile  ,,Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide” din cadrul ISPB-

MSP (analizează documentaţiile tehnice privind biocidele) – pana in iunie 

6. Participarea la reuniunile  ,, Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în 

vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, 

pentru utilizarea şi comercializarea în România” . Analiza documentaţiilor tehnice pentru 

ingrasaminte si emiterea avizelor de mediu pentru autorizarea provizorie a îngrăşămintelor 

noi. 

7. Ozon - finalizarea etapei de audit pentru proiectele: Oltchim Râmnicu Vâlcea şi 

Chimcomplex Borzeşti; Receptionare echipamente pentru scoli vocationale cu profil 

frigotehnist si redistribuire catre scolile prinse in proiect. 

8. Pregătirea şi participarea la reuniuni internaţionale:  

 CONS- WPIEI – pregatirea pozitiei UE pentru SAICM OEWG1 

 COM – CARACAL(februarie, iunie, octombrie) 

 COM – comitete REACH –modificarea Anexelor XIV si XVII ale Regulamentului 

REACH 

 ECHA – SEAC (3reuniuni), RAC ()  

 Conferinta On the REACH road- 23-24 noiembrie 2011,Varsovia, Polonia 

 SAICM CEE 4 , iunie Lodz, Polonia 

 SAICM - OEWG1- 15-18 noiembrie 2011,Belgrad, Serbia 

 SAICM – EB QSP – Geneva, septembrie 2011 

 Pregătirea pentru ICCM 3- Geneva, 2012,septembrie 

 Convenţia Rotterdam- COP5, iunie, Geneva, Elveţia 

 Conventia Rotterdam- CRC, Geneva, Elvetia 

 OEWG Montreal Protocol – August, Montreal, Canada  

 MOP ozon – Bali, Indonezia  – noiembrie 

 INC3-4 mercur  – octombrie 

 Reuniunea regionala CEE privind protectia stratului de ozon – Belgrad, Serbia - aprilie 

      9. Pregătirea/elaborarea răspunsului autorităţilor române la solicitările de informaţii din partea 

Comisiei Europene: 

 - solicitare informatii privind posibila încălcare a prevederilor Directivei 99/45/CE privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase; 

     10. Organizare seminarii  

10.a.Seminar de instruire pentru Garda de Mediu pe Regulamentul 1005/2009 privind 

substantele care epuizeaza stratul de ozon 

10.b.Seminar instruire profesori scoli vocationale pentru echipamentele de profil primite 

prin proiectul cu UNEP. 

      11. Elaborarea răspunsului Ministerului Mediului si Padurilor ca Autoritatea Nationala 

Desemnata (DNA) in domeniul Conventiei Rotterdam si Regulamentului nr. 689/2008/EC (privind 
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importul/exportul de chimicale si pesticide periculoase) la notificarile agentilor economici care 

importa/exporta diverse produse si substante chimice periculoase.  

      12. Analizarea proiectelor de acte normative transmise in avizare de alte institutii ( domeniile 

biocide, ingrasaminte, pesticide, protectia la locul de munca). 

      13. Participare la IPM şi CSD19 ( realizarea capitolului chimicale din raportul national) în 

aprilie-martie, mai. 

      14. finalizarea arhivării documentelor din cadrul Serviciului Sol, Subsol si Substante 

Periculoase. 

      15. Validarea traducerilor  documente referitoare la implementarea Regulamentelor REACH si 

CLP ; transmiterea catre INCDPM finalizare si incasare fonduri;  

      16.  Verificarea traducerilor regulamentelor de modificare a anexelor: XIV si XVII la 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). 

     17.  Se asigura permanent secretariatul pentru Conventia de la Rotterdam, Protocolul de la 

Montreal, Conventiei de la Viena, Abordarea Strategica privind Managementul International al 

Chimicalelor (SAICM). 

    18. Participarea la Grup de lucru privind CBRN ( Substante Periculoase cu Potentiala Utilizare 

Terorista). 

    19. Formularea comentarii sau puncte de vedere către punctul national de contact al Comitetului 

ştiinţific pentru Stabilirea Valorilor Limită de Expunere Profesională (SCOEL), cu privire la 

substanţele care se află în consultare publică iniţiată de SCOEL. 

   20. Regulamente aflate in procedura de avizare la nivelul CONS 
1. Regulamentul pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide(MS) 

2. Regulamentul 689/2008 revizuire- modificare(MMP, ANV-Vama) 

3. Regulamentul 648/2004 pentru detergenţi – modificare (MMP-ANPC) 

4. Regulament privind precursorii de explozivi (MAI) 

    21.Activităţi cu desfăşurare periodică  

 

 

Problematica sol subsol:  
1. prin promovarea de acte normative:  

 ordinul 2072/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind 

refacerea siturilor contaminate istoric; 

2. prin completarea cadrului legislativ pentru gestionarea siturilor contaminate: 

 Draft HG pentru abrogarea HG 1403/2007 si HG 1408/200 privind modalităţi de 

inventariere, investigare, evaluarea riscului şi remedierea zonelor în care solul subsolul 

au fost contaminate;  

a. actualizarea inventarului siturilor potenţial contaminate 

b. stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

conform HG 1076/2004 pentru Strategia Naţională de Gestionare a Siturilor 

Contaminate; 

c. responsabilizarea proprietarilor de terenuri contaminate 

d. implicarea autorităţilor publice locale în gestionarea siturilor contaminate 

e. menţionarea terenurilor contaminate în cadastru cu propunerea de interzicere la 

tranzaţionare imobiliară 

3. propuneri de studii 
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a. Asistenţă tehnică pentru ANPM pentru stabilirea şi implementarea unor programe de 

monitorizare a radioactivităţii surselor 

b. Studiu care să evalueze posibilitatea depozitării mercurului metalic în minele de sare 

din România conform prevederilor Regulamentului 1102/2008, precum şi a 

reziduurilor cu conţinut de metale grele rezultate în urma decontaminărilor 

c. Studiu privind elaborarea standardului de calitate pentru sol/subsol 

d. Studiu pentru elaborarea indicatorilor şi a conceptului cadru de organizare a 

sistemului naţional de monitorizare a calităţii solului şi subsolului 

e. Studiu privind elaborarea de criterii şi cerinţe de aplicare a conceptului de dezvoltare 

durabila pentru evaluarea calităţii şi utilizării generale a terenurilor 

4. Colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale referitor la decontaminarea bazelor militare 

puse la dispoziţia forţelor SUA şi/sau NATO 

a. Unitatea militară de la Mihail Kogălniceanu  

b. Unitatea militară de la Deveselu 

5. Pregătirea sesiunilor de finanţare prin POS MEDIU, perioada 2014-2020 

6. Participare constructivă în grupuri de lucru 

a. CNADNR - suplimentare fonduri lucrări de decontaminare sol stocat temporar – 

amplasament Fata Dealului, Turda, jud. Cluj 

b. proiectul “Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri 

slab şi mediu radioactive în zona localităţii Kozlodui, Bulgaria” 

c. notificarea Bulgariei cu privire la proiectul unei mine de lignit din regiune Montana  

d. Raportul Stării Mediului în România în anul 2010; 

7. Probleme identificate în domeniul situri contaminate 

a. Petrom City 

b. Ford Craiova 

 

Activitati curente: 
1. Raspunsuri la solicitari interne transmise email si suport hartie 

2. Intocmire nota pentru conducerea ministerului privind problematicile domeniului sol, 

subsol 

3. Analiza documente  

 

 

 

Activitatea Direcţiei Biodiversităţii 
 

 

Raport Direcţia Biodiversităţii, 2011 

Activităţi Stadiul 

1. Acte normative în curs de aprobare 

Proiect de lege pentru aprobarea 

OUG nr. 164/2008 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 

195/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare – 

Amendamente introduse de 

Proiectul de lege se află în acelaşi stadiu, respectiv la 

Camera Deputaţilor. Problemele sunt legate de faptul că au 

fost incluse amendamente care sunt de natură să 

prejudicieze acţiunile de protecţia mediului, în special a 

biodiversităţii şi ariilor naturale protejate. 
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parlamentari şi de către ministere 

 

 

Proiectul de HG privind aprobarea 

plăţii contribuţiilor financiare 

anuale ale României la bugetul 

Comisiei internaţionale privind 

reglementarea vânării balenelor 

Proiectul de HG , elaborat şi promovat de către direcţia 

noastră, nu a fost aprobat. Proiectul de act normativ 

înaintat la cabinet nu a fost returnat neavizat direcţiei 

noastre până la acest moment.  Ca urmare a neefectuării 

plăţii contribuţiei financiare a României pe anul financiar 

2009-2010 la bugetul Comisiei internaţionale privind 

reglementarea vânării balenelor (IWC) dreptul de vot al 

României în cadrul IWC este suspendat. La această dată 

România are de efectuat plata contribuţiilor anuale restante  

în valoare totală de 15781 lire sterline (contribuţia pe anul 

financiar 2009-2010  în valoare de 7136 lire sterline la care 

se adaugă o penalizare de 713 lire sterline pentru 

neefectuarea plăţii la termen (data limită fiind 28.02.2010 ) 

reprezentând 10% din valoarea contribuţiei, şi contribuţia 

pe anul financiar 2010-2011  în valoare de 7736 lire 

sterline la care se adaugă o penalizare de 196,23 lire 

sterline pentru neefectuarea plăţii la termen (data limită 

fiind 28.02.2011) reprezentând 2,5 % din valoarea acesteia)  

şi plata contribuţiei pe anul financiar 2011-2012 în valoare 

de 8333 lire sterline (termen limită 28 februarie 2012). 

Reluarea avizării interne a proiectului de HG în cazul 

nerecuperării dosarului pentru a se asigura baza legală 

pentru efectuarea acestor plăţi din bugetul MMP. 

Propunem discutarea la nivel înalt cu MAE pentru 

eventuale soluţii pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor 

financiare ale Guvernului României  la IWC, ţinând cont 

de contextul care a determinat aderarea Guvernului 

României la această  convenţie internaţională (decizie 

politică), şi asigurarea dreptului de vot în cadrul IWC 

Proiect de OM pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a 

activităţilor de recoltare, capturare 

şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare, pe teritoriul naţional 

sau la export, a florilor de mină, a 

fosilelor de plante şi fosilelor de 

animale vertebrate şi nevertebrate, 

precum şi a plantelor şi animalelor 

din flora şi fauna sălbatică şi a 

importului acestora 

Proiect de OM care va înlocui OM nr. 410/2008, fiind 

aduse completări şi introduse noi prevederi în sensul 

clarificării procedurii de autorizare, stabilirii condiţiilor 

pentru autorizarea activităţilor de recoltare (inclusiv de 

masă lemnoasă pe teritoriul ariilor naturale protejate) 

/capturare de exemplare din flora şi fauna sălbatică, 

inclusiv în vederea înmulţirii artificiale/creşterii în 

captivitate, standardizării formularelor utilizate pentru 

autorizarea activităţilor de valorificare a resurselor 

naturale 

Proiectul se află în avizare internă. 

Proiect de lege pentru ratificarea 

Protocolului adiţional Nagoya - 

Kuala Lumpur  

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional 

Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea 

prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind 
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biosecuritatea, care a fost adoptat la Montreal la 29 

ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică 

(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro),a fost semnat 

de către România la 11 mai 2011 la New York; se află în 

avizare internă. 

Proiect de ordin privind constituirea 

Comisiei pentru Securitate Biologică 

şi privind cuantumul indemnizaţiilor 

pentru membrii Comisiei pentru 

Securitate Biologică şi pentru 

experţii reprezentând colaboratori 

externi ai Comisiei pentru Securitate 

Biologică 

A fost finalizată selecţia membrilor şi a fost elaborat 

proiectul de Ordin, care se află în avizare internă. 

Proiect de Lege ptr ratificarea 

protocoului de la Nagoya  

La COP 10 CBD de la Nagoya a fost adoptat Protocolul de 

la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi 

împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din 

utilizarea acestora. În septembrie 2011 România a semnat 

Protocolul la Conferinţa ONU de la New York, urmând ca 

în cursul anului 2012 să ratifice prin lege acest Protocol. 

Datorită dificultăţilor de implementare, Comisia Europeană 

doreşte ratificarea unitară a acestui Protocol de către UE şi 

SM. 

Proiecte HG pentru aprobare 

planuri de management 

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului 

de management al Parcului Naţional Piatra Craiului; 

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului 

de management şi a Regulamentului al Parcului Naţional 

Defileul Jiului; 

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului 

de management al Parcului Natural Porţile de Fier; 

Proiectul de HG pentru aprobarea planului de management 

al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 

2. Demersuri legate de declanşarea  procedurii de infringement  

2.1. Desemnarea de arii naturale protejate de interes comunitar 

Desemnarea de arii de protecţie specială 

avifaunistică (SPA-uri).  

România a primit în cursul anului 2007, scrisoarea 

de punere în întârziere, continuată în 2008 , 2009  şi 

2010 de următoarele faze ale procedurii de 

infringement. În ianuarie 2011 ţara noastră a fost 

audiată de către Curtea Europeană de Justiţie, 

câştigând procesul cu CE. 

 În paralel, la finalul anului 2009 a fost aprobat un 

studiu (circa 1,2 mil euro) pentru îndeplinirea 

obligaţiilor în ceea ce priveşte Directivele Păsări şi 

Habitate. Studiul a fost finalizat (prin prelungirea 

termenului) în ianuarie 2011. studiul a ainclus 

rezolvarea problemelor semnalate de CE cu privire 

al desemnarea de SCI-uri şi SPA-uri din zona 



 

 

 
 

  52 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

terestră. 

S-a aprobat HG nr. 971/2011 pentru modificarea 

HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei 

Natura 2000, care a fost publicat în Monitorul 

Oficial nr. 715/11/10/2011. 

Prin noul HG a fost extinsa reţeaua de SPA-uri 

aceasta crescând de la 11,8% la 14,91% din 

suprafaţa terestră a ţării. Astfel s-a realizat o creştere 

cu circa 3 procente din suprafaţa terestră a ţării. 

Baza de date cu noile situri a fost raportată către CE 

conform procedurilor de raportare specifice.  

S-a raportat către CE realizarea  unei noi baze de 

date comune, care conţine atât SCI-urile cât şi SPA-

urile. 

 

Desemnarea de situri de importanţă 

comunitară (SCI-uri).  

 

 

În urma seminariilor biogeografice din cursul 

anului 2008 (negocierea cu CE a suficienţei SCI-

urilor) România a avut obligaţia ca până la finalul 

anului 2009 să desemneze noi SCI-uri, termen 

extins, la solicitarea MMP, până în toamna anului 

2010. 

S-a aprobat Ordinul de ministru nr. 2387/2011 

pentru modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 846/29.11.2011. 

Prin noul OM a fost extinsa reţeaua de SCI-uri 

aceasta crescând de la 13,8% la 16,76% din 

suprafaţa terestră a ţării. Astfel s-a realizat o creştere 

cu circa 3 procente din suprafaţa terestră a ţării. 

Baza de date cu noile situri a fost raportată către CE 

conform procedurilor de raportare specifice. 

Solicitările CE privind zona marină În cursul anului 2010 a avut loc seminarul 

biogeografic pentru regiunea marină. Majoritatea 

solicitarilor CE au fost rezolvate şi raportate în 

cursul acestui an către CE, urmând să fie rezolvate 

calificativele de rezervă ştiinţifică pentru zonele 

offshore. 

S-au actualizat formularele standard Natura 2000 

pentru siturile marine şi desemnarea de noi situri 

conform studiului realizat de ICDM „Grigore 

Antipa” Constanta pe baza concluziilor de la 

seminarul biogeografic marin.  

Desemnarea s-a  facut prinacelaşi  act normativ ca si 

pentru SCI-urile terestre iar raportarea s-a  facut in 

baza de date comună. 
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2.2. Evaluarea adecvată 

Implementarea procedurii de evaluare 

adecvata 

S-a realizat în cadrul proiectului finanţat de către 

POS Mediu, Axa prioritara 4, „Campanie naţională 

de conştientizare privind importanţa conservării 

Biodiversităţii prin reţeaua Natura 2000 în 

Romania”, un ghid privind procedura de evaluare 

adecvata pentru administratori-custozi şi APM-uri. 

De asemenea, acest proiect a elaborat un Manual de 

aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a 

impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor 

de conservare a siturilor Natura 2000, ce va fi 

diseminat în cursul anului 2012 în cadrul unor 

sesiuni de instruire. 

Implementarea art. 6.3 şi 6.4 din Directiva 

Habitate 

Participări în grupuri de lucru şi comisii de analiză 

tehnică în scopul elaborării punctelor de vedere în 

procedura de reglementare (SEA, EIA) pentru 

diverse proiecte cu potenţial impact semnificativ 

asupra mediului, care necesită procedura de evaluare 

adecvată, desfăşurate la nivelul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor.   

2.3. Implementarea Directivei INSPIRE 

Raportarea pe anul 2010 Directiva INSPIRE necesită raportări multiple cu 

privire la datele spaţiale existente în cadrul MMP. În 

prezent multe din aceste date trebuie actualizate în 

vederea raportării, actualizări care nu se pot face în 

cadrul MMP. În luna decembrie MMP trebuie să 

raporteze metadate pentru seturile de date din anexa 

I şi II din directiva INSPIRE, 

metadate care nu există. 

Lansarea unui proiect de realizare de metadate 

pentru seturile de date care trebuie raportate anula 

acesta. Propunerea a fost aprobată prin Nota 

7391/LB/20.09.2010 privind raportarea către CE 

conform prevederilor Directivei INSPIRE, însă în 

noua listă de achiziţii aprobată, suma necesară 

acestui proiect a fost diminuată astfel încât proiectul 

nu a mai putut fi lansat. 

 

Funcţionarea sistemelor informatice 

existente 

Nu s-a asigurat sustenabilitatea proiectelor cu 

finanţare europeană, respectiv sala serverelor este 

nefuncţională, nu există un service de specialitate 

pentru echipamentele achiziţionate, nu există service 

de specialitate pentru aplicaţiile realizate, 

implemetarea Directivei INSPIRE fiind 

compromisă. Portalul INSPIRE existent la MMP nu 
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este functional. Funcţionarea sistemelor informatice 

existente şi upgradarea instalaţiei de climatizare. 

Externalizarea serviciilor de administrare a Data 

Centerului existent in cadrul MMP pentru a se 

asigura functionarea lui si interoperabilitatea cu 

portalul INSPIRE de la ANCPI, propunere facuta de 

directia noastră şi în primavara acestui an pe axa 

prioritară 4 POS Mediu. 

3. Managementul ariilor naturale protejate 

Atribuirea în administrare/custodie a 

ariilor naturale protejate  

În anul 2011 au fost derulate două sesiuni de 

atribuire în administrare/custodie a ariilor naturale 

protejate, fiind încheiate aproximativ 100 de 

convenţii de custodie (din totalul de 306) şi 7 

contracte de administrare (din totalul de 40). 

Metodologia de atribuire în vigoare, este aprobată 

prin OMMP 1948/2010. 

De asemenea, au fost modificate şi completate 

actele normative intrate în vigoare în 2007, prin care 

a fost instituită reţeaua Natura 2000 în România. 

Astfel, în prezent, există 148 de arii de protecţie 

specială avifaunistică, faţă de 108 desemnate în 

2007, precum şi 383 situri de importanţă 

comunitară, faţă de 273 instituite în 2007. De 

asemenea, limitele siturilor Natura 2000 instituite în 

2007, au fost corectate sau extinse, după caz. 

În perioada imediat următoare se va finaliza analiza 

suprapunerilor ariilor naturale protejate nou 

instituite, pentru a fi incluse în lista ariilor naturale 

protejate care pot fi atribuite în 

administrare/custodie, dar şi pentru a stabili situaţia 

convenţiilor de custodie şi a contractelor de 

administrare, în funcţie de noile desemnări şi de 

extinderile aprobate. 

.  

Aprobarea regulamentelor ariilor naturale 

protejate date in custodie in sesiunea 

1/2010 

Conform contractelor de custodie regulamentele 

ariilor naturale protejate trebuie elaborate de către 

custozi şi supuse aprobării MMP în termen de 6 luni 

de la preluarea în custodie. 

Nu au fost promovate ordine de ministru pentru 

aprobarea regulamentelor ariilor naturale protejate., 

dată fiind procedura de obţinere a avizului 

ministerelor interesate pentru aceste regulamente, 

precum şi din pricina resurselos scăzute de personal 

şi timp la nivel de Direcţie. 

Aprobarea  planurilor de management şi 

regulamentelor parcurilor naturale şi 

Din cauza intârzierilor datorate nefuncţionării 

ANAP HG-urile /ordinele de ministru pentru 
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naţionale aprobarea planurilor de management nu au fost 

promovateîn perioada 2008-2009. 

La acest moment este necesară actualizarea acestora 

ca urmare a modificării legislaţiei şi promovarea 

HG/OM. 

Au fost aprobate HG pentru aprobarea planurilor de 

management şi regulamentelor pentru 3 parcuri 

naturale şi naţionale, iar pentru altele sunt proiecte 

de HG în avizare. interministerială. Multe planuri de 

management )in jur de 200) sunt propuse a fi 

realizate in cadrul proiectelor POSMediu  

 

Neacordarea plăţilor compensatorii 

Natura2000 

Este în procedură de  aprobare interministerială 

(inclusiv avizul CE) a proiectului de HG privind 

acordarea de compensaţii privind restrictiile impuse 

proprietarilor de paduri din ariile protejate . 

Au avut loc intalniri cu MADR in vederea aplicarii 

Masurilor 224 si 213, masuri care nici in anul 2011 

nu au fost puse in practica.Pentru Masura 224 

MADR a promis  solutionare, iar pentru Masura 213 

MADR a afirmat ca nu poate sa o dezvolte, din lipsa 

fondurilor, propunand in schimb o submasură în 

cadrul Măsurii 214 (plati de agro-mediu) care sa 

reflecte practic cerintele Măsurii 213.Este  necesar a 

fi transmise de catre MMP măsurile de conservare 

pentru care se stabilesc restrictiile.Directia noastra  a 

propus contractarea studiului pentru realizarea 

masurilor de conservare pentru habitate si specii de 

interes comunitar si a transmis spre aprobare caietul 

de sarcini, insa procedura de aprobare a fost 

prelungita astfel ca la acest moment studiul 

respectiv inca nu a fost contractat. 

 

4. Acte normative finalizate   

Lege pentru aprobarea OUG 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice 

A fost publicată Legea 49/2011 care aprobă OUG 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 

OM privind aprobarea procedurii de 

control privind importul, exportul şi 

tranzitul organismelor modificate genetic 

(ordin comun intre Ministerul Mediului şi 

Pădurilor şi Ministerul Finanţelor) 

 

A fost publicat  OM nr. 1160/2902/2010 privind 

aprobarea procedurii de control privind importul, 

exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic  

 

HG pentru desemnarea Parcului Natural 

Cefa 

În 15.12.2011 a fost adoptat HG nr. 840/15.12.2010 

privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru parcul Natural Cefa 
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 În ceea ce priveşte managementul comun pentru 

Parcul Natural Cefa – Parcul Naţional Körös-Maros, 

din experineţa internaţională managementul comun 

al unor parcuri transfrontaliere se face prin existenţa 

unor măsuri de management comune şi /sau prin 

planuri de management comune care să includă 

activităţi, măsuri de conservare, 

consultarea/implicarea comunităţilor locale, 

dezvoltare de proiecte în comun etc. A fost stabilită 

Administratia Parcului Natural Cefa. 

HG privind stabilirea sistemului de 

înregistrare a loturilor de sturioni din 

crescătorii şi a caviarului  obţinut din 

activităţi de acvacultură şi de marcare prin 

etichetare a caviarului 

 

În 13.12.2010 a fost adoptată HG nr. 1191 privind 

stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de 

sturioni din crescătorii şi a caviarului  obţinut din 

activităţi de acvacultură şi de marcare prin 

etichetare a caviarului. 

A fost demarată acţiunea de înregistrare a loturilor 

de sturioni din crescătorii şi a caviarului şi se 

continuă verfificarea de către autorităţile de control 

a modului de aplicare a prevederilor HG de către 

unităţile de acvacultură/procesare/ambalare. 

 

Proiect de OM ptr aprobarea 

regulamentului cadru pentru funcţionarea 

Consiliilor Ştiinţifice 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile 

naturale protejate care necesită structuri de 

administrare, a fost aprobat prin OMMP nr. 

2535/2011. 

Proiect de OM ptr metodologia de tarifare 

ptr administratori/custozi 

Proiectul de ordin pentru aprobarea metodologiei de 

tarifare pentru administratori si custozi, este în 

avizare în cadrul ministerului, forma supusă 

aprobării fiind modificată după consultarea publică. 

După integrarea tuturor observaţiilor primite, se va 

aproba forma finală a acestui proiect de ordin. 

HG desemnare noi  SPA-uri HG nr. 971/2011 pentru modificarea HG nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie 

specială avifaunistică ca parte a reţelei Natura 2000 

publicat în Monitorul Oficial nr. 715/11/10/2011. 

OM desemnare noi  SCI-uri Ordinul de ministru nr. 2387/2011 pentru 

modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 846/29.11.2011. 

OM privind constituirea Comisiei de 

evaluare a dosarelor aplicanţilor pentru 

calitatea de membru titular şi membru 

supleant al Comisiei pentru Securitate 

Biologică şi aprobarea criteriilor de 

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

2105/18.08.2011 privind constituirea Comisiei de 

evaluare a dosarelor aplicanţilor pentru calitatea de 

membru titular şi membru supleant al Comisiei 

pentru Securitate Biologică şi aprobarea criteriilor 
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selectare a aplicanţilor  

 

de selectare a aplicanţilor, a fost publicat pe site – ul 

MMP. 

HG ptr aprobarea planurilor de 

management 

Hotărârea  Guvernului nr. 187/2011 pentru 

aporobarea planului de management al Parcului 

Natural Bucegi; 

Hotărârea Guvernului nr. 538/2011 pentru aprobarea 

Planului de management al Parcului Natural Balta 

Mică a Brăilei; 

Hotărârea  Guvernului nr. 1035/2011 pentru 

aporobarea planului de management al Parcului 

Naţional Călimani. 

  

5. Obligaţii rezultate din convenţiile şi tratatele internaţionale 

Neplata contribuţiei anuale pentru a 

României la bugetul Comisiei 

internaţionale privind reglementarea 

vânării balenelor 

Suspendarea dreptului de vot pentru România în 

cadrul acestei Comisii şi aplicarea de penalităţi 

Situaţia Secretariatului Permanent al 

Convenţiei Carpatice  

Din lipsa acordului între Părţi la CoP2 niciuna dintre 

cele trei oferte pentru stabilirea secretariatului nu a 

fost aprobată. 

România este una dintre statele părţi care a depus 

ofertă pentru găzduirea secretariatului, ofertă 

reactualizată in aprilie si octombrie 2011. 

Se va demara procedura de negociere cu statele 

părţi. 

Convenţia RAMSAR – organizarea CoP11 

în România 

A fost aprobată HG pentru aprobarea 

Memorandumului pentru organizarea CoP11 , iar 

acesta a fost semnat atât de Ministrul Mediului şi 

Pădurilor cât şi de secretariatul RAMSAR. 

S-a stabilit comitetul ministerial pentru organizarea 

CoP11 

6. Obligaţii rezultate din aplicarea prevederilor Directivei Habitate 

Plata de către MMP a despăgubirilor 

pentru pagube produse de speciile strict 

protejate 

Conform prevederilor legislative MMP are obligaţia 

plăţii despăgubirilor după întocmirea proceselor 

verbale de constatare a pagubelor. 

Direcţia noastră centralizează dosarele pentru plata 

despăgubirilor. La acest moment au fost efectuate 

plăţi pentru dosarele primite în valoare de 

aproximativ 350 000 lei. 
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- Activităţi specifice în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră (EU ETS): 

 Elaborarea legislaţiei şi coordonarea la nivel naţional a implementării schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ETS) 

 Urmărirea implementării activităţilor instalaţiilor staţionare şi a activităţilor de aviaţie 

incluse în schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Realizarea activităţilor incluse în Memorandumul privind implementarea pachetului 

legislativ „Energie – Schimbări Climatice” 

 Transmiterea raportărilor solicitate de Comisia Europeană 

 Elaborarea măsurilor naţionale de implementare (alocarea certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră pentru perioada 2013 – 2020, pentru instalaţiile staţionare din EU ETS) 

 Determinarea alocărilor pentru operatorii de aeronave incluşi în schema EU ETS (pentru 

anul 2012 şi perioada 2013 - 2020) 

 

-  Activităţi specifice proiectelor de tip Implementare în Comun (JI): 

 Promovarea proiectelor de tip Implementare în Comun (JI), prin analiza tuturor propunerilor 

de proiecte de tip „Implementare în comun” în vederea acordării Scrisorii de Susţinere 

(LoE)/ Scrisorii de Aprobare (LoA), având în vedere că aceste proiecte generează reduceri 

adiţionale de emisii de gaze cu efect de seră; 

 Înregistrarea proiectelor JI pe site-ul Secretariatului Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite 

asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC); 

 Asigurarea transferului reducerilor de emisii (ERU-uri) pe baza rapoartelor de monitorizare, 

verificate de către entităţi independente şi arhivarea documentelor cel puţin până în anul 

2015; 

 

- Activităţi specifice domeniului Adaptării la efectele schimbărilor climatice: 

 Definitivarea componentei de Adaptarea la efectele schimbărilor climatice din cadrul 

Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice (2012-2020) în cadrul proiectului G2G 

08/RM/6/2 “Îmbunătăţirea capacităţii efective şi dezvoltarea politicii privind adaptarea la 

efectele 

 

schimbărilor climatice în România” prin care guvernul olandez prin Agentschap NL 

(Agenţia Olandeză) s-a angajat să ofere sprijin Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru 

elaborarea acestei componente şi lansarea acestei componente în cadrul unei conferinţe 

publice programată în decembrie 2011.  

 Coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor de culegere date/informaţii şi întocmirea 

rapoartelor (la cerere) către organismele europene a acţiunilor desfăşurate în domeniul 

adaptării la efectele schimbărilor climatice; 

 

- Activităţi specifice privind reinstalarea şi păstrarea eligibilităţii de a participa la aplicarea 

mecanismelor protocolului de la Kyoto: 

 Asigurarea resurselor tehnice, instituţionale şi financiare necesare funcţionării sistemului de 

estimare a emisiilor naţionale antropice de gaze cu efect de seră în conformitate cu 

prevederile UNFCCC 

 Asigurarea resurselor tehnice, financiare şi de personal pentru funcţionarea registrului 

naţional al gazelor cu efect de seră în conformitate cu prevederile UNFCCC; 
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- Activităţi specifice în vederea asigurării participării la reuniunile internaţionale în domeniul 

schimbărilor climatice: 

 

 Creşterea gradului de expertiză a personalului din MMP - ANPM şi asigurarea resurselor 

financiare pentru asigurarea participării eficiente la reuniunile de lucru organizate sub egida 

UE şi a UNFCCC; 

 

- Alte activităţi generale: 

 Promovarea programelor specifice de studii şi cercetări în domeniul schimbărilor climatice 

şi participarea la coordonarea acestora; 

 Responsabilităţi privind sistemul de control managerial intern (SCMI) în ceea ce priveşte 

monitorizarea/ implementarea şi raportarea progreselor realizate de direcţie în conformitate 

cu domeniul propriu de activitate; 

 Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice 2012-2020; 

 Elaborarea de programe specifice pentru creşterea gradului de conştientizare privind 

schimbările climatice şi necesitatea integrării politicilor privind schimbările climatice în 

celelalte politici sectoriale. 
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Raport de activitate al Direcţiei Managementul Resurselor de Apă 

 
 

Implementarea directivelor europene 

 

Directiva Cadru Apă 

 S-a organizat întâlnirea de  lucru a Grupului Geografic de Inter-calibrare Est Continental -lacuri 

naturale pentru participarea la exerciţiul de intercalibrare 2008-2012 organizat de către Comisia 

Europeană pentru implementarea Directivei Cadru Apa. Grupul este constituit din România, 

coordonator, Ungaria şi Bulgaria (8-9 martie 2011) 

  A fost organizată întâlnirea de lucru pregătitoare a Grupului Geografic de Intercalibrare Marea 

Neagră, constituit din România, leader, şi Bulgaria.(2 mai)  

 S-a finalizat exerciţiul de intercalibrare în cadrul Grupului Geografic de Intercalibare Est 

Continental – lacuri naturale, Grupului Est Continental râuri, GIG Mediteraneean+lacuri de 

acumulare şi Grupului Geografic Intercalibrare Marea Neagră pentru implementarea Directivei 

Cadru Apa  

 S-a organizat întâlnirea de  lucru a Grupului Geografic de Intercalibrare Marea Neagră în scopul 

finalizării activităţilor desfăşurate în cadrul exerciţiului de intercalibrare 2008-2012 organizat de 

către Comisia Europeană pentru implementarea Directivei Cadru Apa. Grupul este constituit din 

România şi Bulgaria, România avănd calitatea de organizator. (19 -20 septembrie 2011). 

 Elaborarea poziţiei României la Grupul de lucru ECOSTAT pentru râuri, lacuri, ape costiere şi 

tranzitorii. 

 Coordonarea activităţii Grupului Geografic de Intercalibrare Est Continental lacuri naturale în 

scopul finalizării activităţii din cadrul exerciţiului de intercalibare organizat de către DG ENV. 

 Transmiterea documentelor solicitate de către Grupului Geografic de Intercalibrare 

Mediteranean lacuri de acumulare în scopul finalizării activităţii din cadrul exerciţiului de 

intercalibare organizat de către DG ENV. 

 Participare la  întâlnirea Grupului de lucru D – Raportarea pentru Directiva Cadru Apă 

organizată de Comisia Europeană, având ca scop principal evaluarea preliminară a raportării 

Planurilor de management la nivel bazinal şi prezentarea versiunii finale a Planului de 

implementare WISE pentru perioada 2011-2015. Pe agenda întâlnirii grupului de lucru a fost şi 

pregătirea raportării implementării programelor de măsuri în anul 2012 (raportare conform art 

15 alin (3) din Directiva Cadru Apa).  

 Elaborarea formatelor de raportare, a fişelor de raportare şi a instrumentelor pentru pregătirea 

raportării. 

 Definitivarea instrumentului electronic de raportare intermediară privind raportarea programelor 

de măsuri ((raportare conform art 15 alin (3) din Directiva Cadru Apa). Din acest moment 

acesta este disponibil pentru utilizare pe site EIONET.  

 

Directiva nitraţi 

 În cadrul Comisiei pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi s-a analizat stadiul elaborării Programelor de Acţiune pentru zonele 

vulnerabile la nitraţi la nivel de comune  şi problemele întâmpinate.  

 A avut loc prima întâlnire a Grupului de Lucru pentru sprijinirea implementării Proiectului 

“Controlul integrat al poluării cu nutrienţi ” şi s-a analizat refacerea Codului de Bune 

practice agricole şi s-au prezentat problemele discutate la Bruxelles la Comitetul Nitraţi, în 
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principal ghidul de raportare pe baza căruia se va face raportarea pentru perioada 2008-

2011. 

 

Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin 

 S-a participat la elaborarea draftului privind evaluarea iniţială, determinarea stării ecologice 

bune şi stabilirea obiectivelor de mediu conform art.8, 9 şi 10 a Directivei Cadru Strategia 

pentru mediul marin (2008/56/CE) alături de COM Europeană, Germania (co-leader), UK, 

Finlanda, Grecia, Franţa, Suedia în scopul implementării directivei menţionate (activitate ce 

se desfăşoară pe parcursul 2011) 

 

Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 

 La data de 22 martie 2010, Romania a raportat datele de monitorizare a calitatii apelor uzate 

urbane, (conform chestionarului Q-2009) pentru implementarea directivei 91/271/CEE 

privind epurarea apelor uzate urbane, in format electronic, în sistemul informaţional 

European pentru domeniul apelor (WISE). 

  Transmiterea către Comisia Europeană a celui de al treilea raport privind stadiul 

implementării Directivei privind epurarea apelor uzate urbane la 30 iunie 2011. 

 Coordonarea activităţilor din cadrul celui de al doilea raport Q- 2009 şi raportarea la 

Comisia Europeană a stadiului implementării Directivei 91/271/CEE în sistemului 

electronic de raportare WISE-on line-decembrie 2011. 

 Organizare seminar “Implementarea prevederilor directivelor europene privind apa potabilă 

şi epurarea apelor uzate urbane în Romania” cu sprijinul Comisiei Europene si WRC, 12 

septembrie 2011, Bucuresti 

 

Directiva apa imbaiere 

 Participare la intalnirea Comitetului pentru Directiva privind gestionarea calităţii apei 
pentru îmbăiere, organizată de Comisia Europeană, 03 martie 2011 

 

Directiva apa potabila 

 Participare la intalnirea Comitetului pentru Directiva privind calitatea apei destinate 

consumului uman, organizata de Comisia Europeana, 22 februarie 2011 

 

Directiva ape subterane 

 Participare la activitatea Grupului de lucru pentru ape subterane al Comisiei europene, 

precum si coordonarea activitatii de implementare a Directivei apelor subterane 

2006/118/CE. 

 

Politica maritimă a UE 

 S-au elaborat documentele pentru elaborarea foii de parcurs pentru implementarea politicii 

maritime, conform solicitării de MTI şi MAI care sunt coordonatorii acestei problematici. 

De asemenea s-a participat la activitatea grupului pentru política maritimă. 

 Pregătirea documentelor şi participare la întâlnirea miniştrilor mediului din RO şi BG 

Discuţii privind politicile maritime la Marea Neagră, dedicat autorităţilor şi factorilor 

interesaţi din România şi Bulgaria” organizată de DG MARE, care a avut loc la Bruxelles 

pe 14 octombrie 2011 
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Elaborare acte normative 

 A fost promovat proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea 

biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre la Convenţia privind protecţia Mării Negre 

împotriva poluării, semnat la Sofia, la 14 iunie 2002 

 Elaborarea HG privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecţia mediului în data 

de 30 mai 2011 şi a reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale OCEM în data de 31 

mai 2011 (HG 429/27 aprilie 2011) 

 Participare la elaborarea HG pentru finanţarea studiilor din Fondul de Mediu  ce asigură suport 

pentru implementarea Directivelor Europene din domeniul apelor şi îndeplinirea obligaţiilor ce 

revin Romaniei ca Parte la Convenţia de la Bucureşti, Convenţia pentru protecţia Dunării 

 A fost aprobat Planul Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului 

hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2011, ca 

instrument principal pentru implementarea Directivei Cadru pentru Apă 2000/60/CE. 

 Promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 17/1990 in vederea preluării Directivei 

2009/123/CE pentru modificarea Directivei  2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si 

introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare. 

 HG 472/2011 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a 22 a Comisiei 

hidrotehnice Româno-Ungare, semant la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea acordului 

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare pentru protecţia si utilizarea durabilă 

a apelor de frontieră la Budapesta 15 sept 2003 

 S-a aprobat Ordinul al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale cu privire la înfiinţarea Grupului de lucru pentru sprijinirea implementării 

proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi ” 

 Promovarea proiectului de Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind calculul debitelor 

salubre şi de servitute ale cursurilor de apă 

 Promovare proiectului de HG pentru aplicarea metodelor de stabilire a stării ecologice a apelor 

de suprafaţă conform Directivei Cadru Apa.  

 Promovarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia Mării Negre 

împotriva poluării din surse de pe uscat- decembrie 2011 

 Promovarea Ordinului de înfiinţare a Comisiei de Evaluare a studiilor suport pentru 

implementarea directivelor UE şi a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Convenţiile la care 

România este parte 

 Elaboararea unei propuneri de amendare a Conventiei pentru protectia Marii Negre impotriva 

poluarii 

 Elaborarea proiectului de HG pentru modificarea si completarea HG 930/2005 

 Promovare Ordin pentru modificarea alin (1) al art.8 din Instrucţiunile tehnice privind 

reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea 

amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale aprobate prin Ordinul 

ministrului mediului şi pădurilor nr.980/2011 (ordinul a primit nr. 2022 din 03.08.2011) 

 HG nr. 850 din data de 24 august 2011 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul 

primei Sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Iaşi, la 11 mai 2011, 

pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova  privind 

cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la 

Chişinău la 28 iunie 2010 
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 Elaborarea proiectului legii privind gospodărirea integrată a zonei costiere – este în curs de 

avizare interministeriala 

 Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la 

Fondul de Finanţare pentru Cooperare Tehnică al Naţiunilor Unite pe anul 2011, pentru 

susţinerea activităţilor Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999,  

la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor 

internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 , iniţiatori MMP şi MS – în curs de 

avizare MMP 

 

Zona costieră 

 In martie 2011 a fost transmis Comisiei Europene  raportul privind progresul implementării 

Recomandării 2002/413/CE pentru managementul integrat al zonelor costiere pentru perioada 

2006-2010, ca parte a evaluării din partea Comisiei euroepen privind modul de reglementare în 

continuare a activităţii de management al zonelor costiere la nivelul Europei. In luna august 

2011 s-a desfăşurat procesul de evaluare preliminară a rapoartelor naţionale transmise de Statele 

Membre şi au fost transmise comentarii, care au fost inserate în raportul final al procedurii de 

evaluare a impactului privind modul de reglementare în continuare a activităţii de management 

al zonelor costiere la nivelul Europei. 

 Participarea ca partener asociat pentru proiectul “Improvement of the Integrated Coastal Zone 

Management in the Black Sea Region, ICZM” din cadrul celui de-al 2-lea anunţ pentru Joint 

Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”.  

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării  

 Participarea la Kick-off Steering Groups – pentru ariile prioritare 4, 5, şi 6 (şi anume: 

restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor, managementul riscurilor de mediu şi protecţia 

biodiversităţii, calitatea aerului şi a solului) din cadrul pilonului „Mediu”. 

 Participare la cea de-a doua întâlnire a Grupului de Coordonare pentru Aria Prioritară 4 

“Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor” din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării – Budapesta 7 – 8 noiembrie 2011, organizată de Direcţia Centrală pentru Apă şi Mediu 

(Central Directorate for Water & Environment) (VKKI), Ungaria.  

Activităţi din cadrul Comisiei UE, Comisia Mării Negre, ICPDR, Convenţii 

 Organizarea la Bucuresti a întâlnirii Grupului de Lucru „Presiuni şi măsuri” având ca 

obiectiv dezvoltarea bazelor de date a ICPDR privind inventarele de emisii, scenarii privind 

poluarea difuză din agricultură şi situaţia reglementării detergenţilor fără fosfor în b.h 

Dunarea. 

 Elaborare punct de vedere şi participare la grupurile de lucru din cadrul ICPDR la întâlnirea 

(grupului de lucru pentru nutrienţi, în perioada 14-15 martie 2011, Chişinau, Republica 

Moldova, grupul de experţi pe probleme de Presiuni şi Măsuri, în perioada 20 octombrie – 

21 octombrie 2011 la Belgrad, Serbia 

 Organizarea Zilei Dunării Fii activ pentru Dunăre, cu ocazia  Zilei Dunării - 29 iunie 

2010.  

 Participare la întâlnirea Grupei de lucru Tisa din cadrul ICPDR, care a avut loc în perioada 

16-17 noiembrie 2011 

 

Activitatea în cadrul Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC) 
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 Organizarea  întâlnirii grupului de lucru pentru protecţia mediului şi a reuniunii miniştrilor 

mediului din statele membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră.  

 Participare la cea de-a 15-a Intâlnire a Grupului de lucru (Advisory Group) pentru 

Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM) în perioada 4 - 5 octombrie 2011 Istanbul, 

Turcia 

 Elaborare punct de vedere şi participare la grupurile de lucru din cadrul Comisiei UE 

 Elaborare punct de vedere şi participare la grupurile de lucru din cadrul Comisiei Mării 

Negre. 

 Participare la întâlnirea regională reunită DABLAS- Comisia Mării Negre privind proiecte 

de dezvoltare a infrastructurii de mediu în sectorul apă/apă uzată în regiunea Mării Negre, în 

contextul Planului de Management al Bazinului Hidrografic, 22-23 iunie 2011, Istanbul, 

Turcia 

 Pregătire şi participarea în perioada 5 septembrie – 20 octombrie 2011 la verificările 

lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor de pe teritoriul român şi ungar pentru bazinele: 

Mureş , Someş, Crasna, Tur, Ier, Barcău şi Crişuri; 

 Pregătire şi participare la întâlnirea româno-ungară a Subcomisiei de calitate a apei din 

perioada 7-11 noiembrie 2011; 

 Pregătire şi participare la întâlnirea româno-ungară a Subcomisiei de gospodărirea apelor şi 

hidrometeorologie din perioada 21-25 noiembrie 2011; 

 Pregătire şi participare la întâlnirea româno-ungară a Subcomisiei de apărare împotriva 

inundaţiilor din perioada 5-9 decembrie 2011; 

 Participare la întâlnirea grupei de lucru pentru programe şi proiecte internaţionale, din 

cadrul acordului romano-ungar pentru protectia mediului, care a avut loc în perioada 28-29 

septembrie 2011; 

 Participare la elaborarea documentelor necesare celei de a doua întâlnirii comune Română 

Bulgare în scopul semnării Acordului între cele două ţări (3 şi 17 noiembrie)  

 Elaborare punct de vedere şi participare la grupurile de lucru din cadrul Comisiei UE 

 Elaborare punct de vedere şi participare la Grupul de Consultativ pentru conservarea 

biodiversităţii şi Grupul de Consultativ pentru monitoring şi controlul poluării din cadrul 

Comisiei Mării Negre 

 A fost organizata cea de a doua intalnire a Comisiei Mixte stabilită în cadrul Acordului între 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor 

din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, în data de 17 

noiembrie 2011 la Bucureşti 

 In cadrul Acordului între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi 

Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul 

gospodăririi apelor a avut loc întâlnirea pregătitoare a experţilor pentru implementarea 

Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin  în regiunea marină Marea Neagră, Varna 03 

noiembrie 2011. 

 Continuarea  negocierilor pentru un nou acord între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor 

transfrontaliere Serbia (a doua rundă de negocieri, 6- 8 iunie 2011, Bucureşti, a treia rundă 

de negocieri, , 27 - 29 septembrie 2011, Belgrad)  
 Organizarea şi participarea, în perioada 9 – 11 mai 2011, la Iaşi,  la prima sesiune a 

Comisiei Hidrotehnice pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
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Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor 

Prutului şi Dunării 

 Participarea, în perioada 6 – 7 decembrie 2011, la Cahul şi Giurgiuleşti,  la prima sesiune 

extraordinară a Comisiei Hidrotehnice pentru aplicarea a aplicarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 

durabilă a apelor Prutului şi Dunării, cu scopul adoptării şi semnării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Comisiei Hidrotehnice integuvernamentale 

 Participarea la întâlnirile Subcomisiei româno-sârbe privind apărarea împotriva 

inundaţiilor şi gheţurilor pentru aplicarae prevederilor Regulamentului comun de apărare 

împotriva inundaţiilor şi gheţurilor (4 – 7 octombrie 2011 Zrenianin, 18 – 21 octombrie 

2011 Timişoara  

 Participare în cadrul întâlnirii Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, în baza 

Tratatul dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, 

colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 

iunie 2003, Kiev, Ucraina, iulie 2011 

 Participare la înfiinţarea ,,Centrului de cercetare dezvoltare a resurselor de apă” din 

cadrul structurii ASEM (Asia-Europa Meeting), în Changsha, Hunan, Republica 

Populară Chineză, august 2011. 

 Participare în cadrul Grupelor de lucru pentru problematica raului Tisa şi fluviului 

Dunărea în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind 

cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră septembrie 2011 

 Participare în cadrul întâlnirii Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, în baza 

Tratatul dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, 

colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 

iunie 2003, Sighetu Marmaţiei, noiembrie 2011. 

 
Protocolul privind Apa şi Sănatatea:  

 Activităţi pentru promovarea Protocolului cu ocazia celei de a 7-a Conferinţe Ministeriale 

“Mediu pentru Europa”, Astana, Kazakhstan, 21 – 23 septembrie 2011: organizarea de către 

România - MMP, împreună cu Comisia Europeană şi partenerii strategici ai EUWI – 

EECCA, OECD şi UNECE, a unui side-event Promoting access to safe water and adequate 
sanitation throughout the UNECE region în data de 22 septembrie 2011;  
 

Preşedinţia română, pe perioada 2008 – 2011, la Grupul de lucru pentru Europa de Est, 

Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii. 

 Activităţi pentru promovarea componentei EECCA a EUWI cu ocazia celei de a 7-a 

Conferinţe Ministeriale “Mediu pentru Europa”, Astana, Kazakhstan, 21 – 23 

septembrie 2011: organizarea de către România - MMP, împreună cu Comisia 

Europeană şi partenerii strategici ai EUWI – EECCA, OECD şi UNECE, a unui side-event 

în data de 23 septembrie 2011. 

 Organizarea celei de XV-a reuniuni a Grupului EECCA – EUWI, 7 – 8 noiembrie 2011, 

Bucureşti, şi a seminarului privind alimentarile cu apă şi sanitaţia în contextual unui 

management integrat al resurselor de apă în România, 9 – 11 noiembrie 2011, Piteşti, Sibiu 

şi Braşov, în cadrul proiectului propus de MMP pentru finanţare din bugetul MAE pentru 

asistenţă Oficială pentru Dezvoltare. Proiectul al fost implementat de MMP şi UNDP 
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România, cu sprijinul Asociaţiei române a Apei şi Administraţiei Naţionale “Apele 

Române”. 

 Participarea reprezentanţilor MMP la seminarul privind implementarea principiilor 

managementului integrat al resurselor de apă în Asia Centrală, 8 – 9 decembrie 2011, 

Almaty, Kazakhstan (în cadrul proiectului propus de MMP pentru finanţare din bugetul 

MAE pentru Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare). 

 Participarea la reuniunile Grupului de coordonare EUWI, organizate de Secretariatul EUWI 

al Comisiei Europene. 

 

Proiecte 

 Coordonarea elaborarii a 2 propuneri de proiecte Life pentru implementare Directivei 

Cadru Strategia pentru mediul marin (depuse) 

 Participare la analiza şi avizarea lucrărilor elaborate în cadrul proiectului  

“Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor de epurare”-

(POSM/6/AT/I.1.2010) – semestrul I si II 2011 

 Participare la seminariile privind metodologiile de gestionare a nămolurilor de la staţiile 

de epurare organizate la Piteşti (20 septembrie) şi Bucureşti(01 noiembrie 2011) 

  Participare la avizarea activităţilor si la sedintele de licitatie din cadrul proiectului 

Controlul Poluării în agricultură- semestrul II 2011 

 Participarea la grupul de lucru organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

privind aprobarea condiţiilor de ecocondiţionalitate, SMR în România 

 Dezvoltare proiecte pentru ariile prioritare 4 şi 5 

 Coordonare aria prioritară 5  

 A fost aprobat Memorandumul de  iniţiere a  negocierii Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Ungare privind proiectul „Alimentarea cu apă potabilă sănătoasă a 

populaţiei judeţului Békés din forajele conului aluvionar al Mureşului situate pe 

teritoriul judeţului Arad” şi amplasarea conductei de apă care traversează frontiera 

româno-ungară .   

 A fost elaborat Ordinul comun pentru aprobarea înfiinţării Comisiei de negociere a 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, privind proiectul 

„Alimentarea cu apă potabilă sănătoasă a populaţiei judeţului Békés din forajele conului 

aluvionar al Mureşului situate pe teritoriul judeţului Arad”, şi amplasarea conductei de 

apă care traversează frontiera româno-ungară. 

 A fost elaborat de către Comisia de negociere propunerea de Acord între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Ungare privind reglementarea construirii  unei 

conducte de transport pentru apă peste frontiera de stat româno-ungară şi a utilizării 

acesteia  

 A fost transmisă propunerea de Acord atât prin e-mail către Ambasada României la 

Budapesta  şi către Ambasada Ungariei la Bucureşti  cât şi cale diplomatică prin 

Ministerul Afacerilor Externe. 

 

Organizare evenimente 

 Organizarea, în colaborare cu reprezentanţii Comisiei Europene, a seminarului “Implementarea 

prevederilor directivelor europene privind apa potabilă şi epurarea apelor uzate urbane în 

Romania”- Bucuresti, Romania, 12 septembrie 2011 
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 Organizarea Conferinţei “Protectia mediului in regiunea Marii Negre 

 – o necesitate pentru dezvoltarea durabila” ce a avut loc la Constanţa, pe 29 noiembrie 2011. 

 

 

 

Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice 

 
I. Acte normative promovate şi în curs de promovare : 

 
 Ordin al ministrului mediului şi Pădurilor pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003 privind aprobarea « Instrucţiunilor de 

organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de 

siguranţă în exploatare a barajelor – NTLH – 040 ». Ordinul a fost aprobat de ministrul 

mediului şi pădurilor cu nr. 2219/10.12.2010 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 4/4.I.2011. 

 Ordin al ministrului mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a 

echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor, NTLH – 051. Ordinul a fost aprobat de 

ministrul mediului şi pădurilor cu nr. 2358/22.12.2010 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 19/10.I.2011. 

 Ordin pentru modificarea OM 275/1997 privind instituirea regimului de supraveghere specială. 

Ordinul a fost aprobat de ministrul mediului şi pădurilor cu nr. 2353/22.12.2010) şi a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 19/10.I.2011. 

 Ordin pentru reglementarea activităţii de inspecţie şi control în domeniul gospodăririi apelor. 

Ordinul a fost aprobat de ministrul mediului şi pădurilor cu nr. 1563/08.06.2011. 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 878/10.02.2011 privind aprobarea componenţei 

nominale a comisie centrale şi a comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilorde evaluare a 

stării de siguranţă în exploatare a barajelor. 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 887/10.02.2011 privind aprbarea componenţei 

nominale a comisie de atestare a corpului de experti pentru evaluarea stării de siguranţă în 

exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de 

importanţă A, B, C şi D. 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1934/19.07.2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la 

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 878/2011 privind aprobarea componenţei nominale 

a comisie centrale şi a comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilorde evaluare a stării de 

siguranţă în exploatare a barajelor. 

 Ordin pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei de certificare a personalului de 

conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor. Ordinul a fost 

aprobat de ministrul mediului şi pădurilor cu nr. 1863/07.07.2011. 

 Proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale pentru Siguranţa Digurilor – CONSIDIG şi a componenţei nominale a Biroului 

Operativ CONSIDIG – ordinul se află în procedură de avizare în cadrul ministerului. 

 Proiect de ordin pentru reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale pentru Siguranţa Barajelor - CONSIB şi a componenţei nominale a Biroului Operativ 

CONSIB - ordinul se află în procedură de avizare în cadrul ministerului. 
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 Proiect de ordin pentru modificarea Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului 

nr. 782/1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de 

gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru 

proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de 

apărare împotriva inundaţiilor - ordinul se află în procedură de avizare în cadrul ministerului. 

 

 

II. Activităţi în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice 

 

a)  în domeniul siguranţei barajelor şi exploatării principalelor lacuri de acumulare 

 Asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Biroului Operativ al Comisiei Naţionale pentru 

Siguranţa Barajelor – CONSIB şi organizarea şedinţelor Biroului Operativ din 17.02.2011, 

19.04.2011 şi 21.07.2011, 14.09.2011, 16.11.2011 şi pregătirea şedintei comune a Comisiei 

centrale şi a comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă 

în exploatare a barajelor din perioada 07 – 09.12.2011 şi a şedinţei finale a Comisiei Naţionale 

pentru Siguranţa Barajelor din data de 14.12.2011. 

 Analiza şi Avizarea, în cadrul a 7 şedinţe ale Comisiei centrale de avizare, a 55 de documentaţii 

pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile de importanţă A şi 

B, dintre care 35 pentru baraje şi lacuri de acumulare, 15 pentru depozite de deşeuri industriale 

şi 5 pentru lucrări hidrotehnice special şi emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de 

funcţionare în condiţii de siguranţă aferente acestora. 

 Participarea, la nivel teritorial, în cadrul a 14 şedinţe de avizare a documentaţiilor de expertiză 

pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor în cadrate în categoriile de importanţă C şi D 

organizate de cele patru comisii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”. 

 Organizarea şedinţelor de recertificare, avizare şi reavizare pentru 2 experţi atestaţi de 

Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru activitatea de evaluare a stării de siguranţă în exploatare 

a barajelor din categoriile de importanţă C şi D.  

 Organizarea a două şedinţe ale comisiei de certificare a experţilor pentru evaluarea siguranţei 

EHEM – Echipamentelor Hidro Electro Mecanice ale barajelor, prin care au fost emise 11 

atestate. 

 Actualizarea Registrului Naţional al Barajelor din România - REBAR, pentru lucrările 

hidrotehnice care se află sub incidenţa Legii nr. 466/2001 privind siguranţa barajelor şi a Legii 

nr. 13/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 138/2005 privind exploatarea în 

siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile 

de importanţă C şi D şi întocmirea Listelor barajelor cu date tehnice constructive şi încadrarea 

în categorii de importanţă la nivelul anului 2011; Procedura va continua şi la nivelul anului 

2012, cu termen aprilie 2012. 

   Participarea la acţiuni de verificare a stării tehnice a barajelor şi lacurilor de acumulare. 

 Participarea la stabilirea regimului de utilizare a resurselor de apă, avizarea programelor lunare 

de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ale deţinătorilor cu orice titlu, precum şi a 

„Programului de exploatare al principalelor lacuri de acumulare ale deţinătorilor sau 

administratorilor cu orice titlu, pentru perioada de iarnă 2011 – 2012”, întocmirea 

Rapoartelor zilnice şi urmărirea respectării prevederilor din programele de exploatare. 

 Participarea la verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din zona de interes 

comun, în conformitate cu programul comun de lucru româno - ungar pentru anul 2011, aprobat 

de împuterniciţii Guvernelor pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno - ungar.  
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 Participarea la 2 şedinţe a Comisiei de Supraveghere a iazurilor de decantare din industria 

minieră –COSIDIM. 

 Reatestarea a 5 experţi pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor încadrate în categoriile de 

importanţă C şi D.  

 

  b) în domeniul siguranţei digurilor 

 Organizarea primei şedinţe a grupului de lucru pentru elaborarea normativelor tehnice de 

aplicare a Legii siguranţei digurilor, nr. 259/14.12.2010; 

 Participare la analiza în cadrul a trei şedinţe la Ministerul Dezvoltării Durabile şi Turismului, 

privind normativul «Evaluarea siguranţei digurilor». Acest normativ va fi finalizat şi aprobat la 

începutul anului 2012 după ce va fi avizat de autorităţile competente ale Uniunii Europene. 

 Definitivarea « Fişei de evidenţă a digurilor », în vederea elaborării şi aprobării Procedurii de 

inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor. 

 

 

III. Activităţe în domeniul atestării instituţiilor publice/ private specializate în 

elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului/ autorizaţiei de 

gospodărire a apelor: 

 

 au fost analizate 228 cereri de depunere a documentaţiilor tehnice necesare pentru participarea 

la şedinţele Comisiei de Atestare în conformitate cu prevederile OM 1671/2007 cu modificările 

ulterioare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a 

instituţiilor publice/ private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea 

solicitării avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

 au fost organizate  şase şedinţe ale Comisiei de Atestare conform OM 1671/2007 cu 

modificările ulterioare în urma cărora au fost atestate 203 instituţii publice/ private specializate 

în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului/ autorizaţiei de 

gospodărire a apelor; 

 au fost încasate sume în cuantum de aproximativ 400.000 lei. 

 

 

IV. Activităţi în conformitate cu prevederile OM 275/1997 cu modificările ulterioare. 

  

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (3) din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare şi Ordinului ministrului nr. 275/1997 privind instituirea regimului de 

Supraveghere Specială la agenţi economici care depăşesc în mod sistematic indicatorii de calitate a 

apelor uzate evacuate, reprezentanţi ai Direcţiei Amenajarea Bazinelor Hidrografice au participat la 

şedinţele organizate pentru urmărirea activităţilor desfăşurate de următorii agenţi economici: 

a. GOSPODĂRIE COMUNALĂ Covasna – judeţul Covasna; 

b. SERVICIUL PUBLIC DE APĂ BARAOLT – PRIMĂRIA BARAOLT - judeţul Covasna; 

 

 

V. Activităţi în domeniul schemelor directoare de amenajare a bazinelor hidrografice 

  

1. Derularea procedurii de evaluare strategică de mediu - SEA pentru Planul de amenjare a 

bazinelor hidrografice. 
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- Participarea la organizarea şedinţelor grupului de lucru în vederea finalizării Raportului de Mediu 

pentru Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor /Spaţiilor Hidrografice; 

- Participarea la licitaţia publică organizată de minister în vederea atribuirii serviciilor pentru 

elaborarea Raportului de Mediu pentru Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor /Spaţiilor 

Hidrografice; 

 Participarea la licitaţia publică organizată de A.B.A. Dobrogea-Litoral pentru ″Intabulare 

bunuri aparţinând domeniului public al statului″;  

 

2. Derularea procedurii pentru elaborarea studiilor finanţate de AFM prevăzute în HG 

539/2011 

- Elaborare caiete de sarcini pentru ″Studiu privind realizarea unui model de difuzie şi transport de 

substanţe poluante într-un curs de apă. Studiu de caz pentru Roşia Montana″ şi ″Studiu privind 

impactul construcţiei de microhidrocentrale asupra corpurilor de apă având în vedere obiectivele de 

mediu ale Directivei 2000/60/CE″. 

-  Solicitare de finanţare nerambursabilă către AFM – se derulează procedura de achiziţie publică a 

acestor studii. 

 

VII. Alte activităţi 

- Analiza documentaţiilor şi întocmirea Fişelor de conformitate pentru şedinţele CTE MMP. 

- Analize şi răspunsuri la sesizări, interpeleri, petiţii şi memorii ale persoanelor fizice şi juridice, în 

legătură cu lucrări de gospodărire a apelor şi altele. 

 

 
 

Activitatea Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii 
 

Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii a desfăşurat în principal atât activităţi proprii cât şi 

prin Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, de gestionare a situaţiilor de urgenţă al Comitetului 

ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul M.M.P. şi a dispus măsuri de limitare a efectelor 

inundaţiilor şi secetei, după cum urmează: 

 

1. S-a urmărit evoluţia fenomenelor hidrometeorologice periculoase, modul de transmitere a 

avertizărilor către Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi alţi factori interesaţi, 

analiza  Rapoartelor Operative şi de Sinteză privind efectele acestora, centralizarea datelor şi 

întocmirea informărilor către componentele Sistemului Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă. 

 

2. S-a asigurat Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului ministerial pentru situaţii de 

urgenţă  din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor . Menţionăm ca acesta s-a întrunit, în 

anul 2011, în 4 şedinţe (1 şedinţă ordinară şi 3 extraordinare), începând cu data de 

02.02.2011, pentru analizarea şi stabilirea măsurilor necesare prevenirii şi limitării efectelor 

inundaţiilor, secetei şi poluărilor accidentale; 

 

3. Au fost monitorizate permanent, prin Centrul Operativ pentru situaţii de urgenţă, fenomenele 

meteorologice şi hidrologice, starea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor, incendii de vegetaţie şi pădure, poluări accidentale, fiind alertate şi avertizate în 
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timp util Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în situaţii deosebite; de asemenea au 

fost elaborate informări asupra evoluţiei şi efectelor fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase, secetei şi a poluărilor accidentale care au fost transmise conducerii ministerului, 

Primului-Ministru,  Guvernului, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, mass-

media şi tuturor  factorilor interesaţi. 

 

4. A fost asigurată funcţionarea Centrului Internaţional Principal de Alarmare a poluărilor 

accidentale pe Dunăre(PIAC). 

 

5. Au fost elaborate şi  prezentate în cadrul Comitetului  ministerial pentru situaţii de urgenţă şi 

al Comitetului Naţional pentru situaţii de urgenţă Raportul privind starea tehnică şi 

funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, rezultată 

în urma acţiunii de verificare în teren, din perioada septembrie-noiembrie 2010 şi Raportul 

privind efectele inundaţiilor produse în anul 2010, măsuri întreprinse şi măsuri necesare 

pentru diminuarea pagubelor.  

 

6. S-a elaborat şi aprobat prin Ordinul nr. 1567/2011 al ministrului mediului şi pădurilor 

procedura pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă generate de poluări accidentale.  

 

7. S-a elaborat şi aprobat prin Ordinul nr. 1765/2011 al ministrului mediului şi pădurilor  a 

procedurii  de comunicare şi urmărire în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de 

poluări accidentale la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

 

8. S-a organizat şi desfăşurat în perioada martie-aprilie 2011 acţiunea de verificare prin sondaj 

a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă în localităţi (îndepărtarea 

materialului lemnos şi a deşeurilor de pe malul şi din albiile cursurilor de apă, asigurarea 

secţiunii de scurgere în zona podurilor şi podeţelor). Acţiunea s-a desfăşurat în toate judeţele, 

fiind aplicate sancţiuni şi amenzi de către Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de 

Mediu. 

 

9. S-a organizat şi desfăşurat în data de 23 iunie 2011, la Galaţi, seminarul „Redimensionarea 

economică şi ecologică a luncii Dunăriipentru diminuarea riscului la inundaţii”, cu 

participarea autorităţilor publice centrale din domeniu,  autorităţi locale,  a specialiştilor din 

domenii specifice, societatea civilă, ONG-uri, jurnalişti.  

 

10.  În perioada 29.06-01.07.2011 s-a organizat întâlnirea de lucru  cu responsabilii cu 

probleme de apărare împotriva inundaţiilor din cadrul A.N. „Apele Române” şi al 

unităţilor sale teritoriale (Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, 

Administraţiilor Bazinale de Apă şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor), Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, precum şi cu reprezentanţi ai celorlalte instituţii cu 

responsabilităţi în acest domeniu de activitate 

 

11. S-au finalizat, transmis şi instruit personalul implicat în activitatea de apărare împotriva 

inundaţiilor asupra creării/completării bazei de date GIS necesare raportării primei raportări 

privind evaluarea preliminară a riscului la inundaţii        (termen decembrie 2011) ce se va 

face către Comisia Europeană pentru Directiva 2007/60/EC privind evaluarea şi gestionarea 
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riscului la inundaţii, analiza problemelor întâmpinate în activitatea de completare a 

formatelor de raportare pentru Directiva 2007/60/EC cu reprezentanţii A.N. „Apele 

Române”.  

 

12. În perioada iunie-iulie 2011 s-au organizat şi desfăşurat exerciţiile de simulare a 

inundaţiilor pe bazine hidrografice şi judeţe pentru verificarea modului de funcţionare a 

fluxului informaţional de avertizare-alarmare  a populaţiei precum şi a modului în care 

autorităţile publice locale cunosc atribuţiile ce le revin potrivit Manualului Prefectului şi 

Manualului Primarului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 

Acţiunea s-a desfăşurat în toate cele 11 bazine hidrografice, în 21 judeţe (Caraş-Severin pe 

râul Caraş, Timiş – pe râul Bega, Arad pe râul Crişul Negru, Bihor - pe râul Crişul Negru, 

Sălaj - pe râurile Crasna şi Someş, Satu Mare - pe râurile Crasna şi Someş, Mureş - pe râul 

Târnava Mică, Alba - pe râul Arieş, Dâmboviţa - pe râul Argeş, Giurgiu - pe râul Argeş, 

Sibiu - pe râurile Arpaşu Mare, Porumbacu, Cârţişoara, Braşov - pe râul Olt, Tulcea – pe 

fluviul Dunăre, Galaţi - pe râul Prut, Botoşani - pe râul Prut, Neamţ - pe râul Bicaz, 

Vrancea - pe râul Şuşiţa, Gorj - pe râul Jiu, Dolj - pe râul Jiu, Prahova - pe râul Teleajen, 

Ialomiţa - pe râurile Prahova şi Ialomiţa), fiind implicate în aceste exerciţii 147 unităţi 

administrativ-teritoriale. 
 

13.  S-a elaborat proiectul de modificare a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona 

costieră şi a Normativului-Cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi combatarea efectelor poluărilor accidental. În prezent este 

transmis la I.G.S.U. pentru obţinerea avizului favorabil, urmând a fi înaintat ulterior la 

Ministerul administraţiei şi internelor în vederea aprobării prin ordin comun M.M.P.-M.A.I. 

 

14. S-au analizat documentaţiile tehnico-economice şi s-au  elaborat Fişe de conformitate ale 

documentaţiilor tehnice, privind soluţiile tehnice şi economice pentru lucrări de apărare 

împotriva inundaţiilor a localităţilor şi de punere în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice cu 

rol de apărare, cu prioritate cel cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii,  în vederea supunerii avizării lor în şedinţele CTE ale MMP. 

 

15. S-a urmărit stadiul  implementării Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului 

la Inundaţii pe termen mediu şi lung  şi corelarea programelor şi proiectelor ce derivă din 

aceasta. 

 

16.  S-au întreprins demersuri către M.A.I. pentru modificarea legislaţiei  privind Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, prin atribuirea statutului de „agent pentru inundaţii” 

şefului serviciului voluntar de urgenţă constituit în fiecare unitate administrativ teritorială. 

 

17.  În perioada 05 septembrie - 30 noiembrie 2011 s-a organizat , la nivelul fiecărui judeţ, 

acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de 

deţinător. 

 

18.  A fost elaborat şi aprobat Planul de activitate pentru sezonul rece în domeniul apelor. 
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19.  În vederea organizării exerciţiului comun de simulare a inundaţiilor în zona de frontieră, 

cu Ucraina şi Moldova, pe râurile Siret şi Prut pentru verificarea modului de funcţionare 

a fluxului informaţional pentru apărare împotriva inundaţiilor s-a constituit şi desfăşurat 

activitatea un grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate la nivel 

national, coordonat de D.M.R.I . 

 

20.  În perioada septembrie-octombrie 2011 s-a participat, la acţiunea de verificare în teren a  

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe cursuri de apă şi 

ape interne din zona de interes comun româno-ungară, româno-sârbă şi româno-

ucraineană. 

 

21. S-a răspuns la un număr de 35 sesizări formulate de petenţi persoane fizice şi juridice şi la 26 

de interpelări parlamentare şi guvernamentale, prin care se solicitau aprobări de fonduri şi 

rezolvări ce decurg din activitatea în domeniul de activitate al direcţiei. 

 

21. Desfăşurarea în continuare a activităţilor de implementare a proiectelor DANUBE 

FLOODRISK şi WATER CORE. 

 

23. Finalizarea procedurilor de contractare prin transmiterea tuturor completărilor solicitate de 

către autoritatea de management a programului pentru proiectele finanţate din Programul 

de Cooperare Transfrontieră 2007-2013: Proiect strategic RO-BG – WATER şi Proiect 

strategic RO-UK-MO pentru Bazinele Prut şi Siret în zona de frontieră EST AVERT. 

 
 

 

Activitatea Unităţii de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării 

cu Nutrienţi” 
 

 

Denumire Proiect: Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 

Valoare Proiect: 59,04 mil EURO 

Imprumut Banca Mondială: 50.000.000 EUR 

Donatie Facilitatea Globală de Mediu (GEF): 5,5 mil. USD, aprox. 4,01 mil EURO 

Contributii Consilii Judetene: 1,40mil. EURO 

Contributii Consilii Locale: 3,63 mil. EURO 

Contributie ANAR: 1 mil. EURO 

Durata implementarii: 5 ani 

Perioada de implementare: 2008-2013 

 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) in 

eforturile sale de implementare a acquisul Uniunii Europene (UE), in domeniul protectiei calitatii 

apelor. Proiectul va acorda asistenta tehnica si va face investitii specifice care (i) vor asista Romania 

pentru a indeplini o serie de masuri prioritare cerute dupa aderare si, (ii) vor consolida si capacitatea 

de absorbtie a fondurilor europene. 
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Proiectul va ajuta la promovarea dezvoltării durabile prin promovarea celor mai bune practici 

agricole în mijlocul fermierilor pentru imbunatatirea productivitatii terenului intr-o maniera mult 

mai durabilă şi va ajuta la imbunatatirea sanatatii umane prin indrepatarea atenţiei spre reducerea 

conţinutului de nitraţi din apa potabila. 

 

Obiectivul global de mediu al Proiectului este de a reduce poluarea cu nutrienti a resurselor de 

apa ale Romaniei si, in final, a Dunarii si Marii Negre. 

 

Descrierea Proiectului 

Proiectul este finanţat de un Împrumut de Investiţii Specific (SIL) in suma de 50 mil. Euro,  

completat de un grant GEF de 5,5 mil. USD, la care se vor adauga fonduri locale de co-finantare. 

 

Pe durata implementării, Proiectul va sprijini următoarele activitati: 
 

Componenta 1 – Investitii la nivel de comune situate în ZVN 
 

Investiţii în sisteme de depozitare şi management al gunoului de grajd 

- Pentru un număr de 13 platforme din 8 comune TDS aferente primului lot (Albeştii de Argeş – 

jud. Argeş, Miroslava – jud. Iaşi, Balta Albă – jud. Buzău, Gherceşti – jud. Dolj, Mihăeşti – jud. 

Vâlcea, Crăieşti – jud. Mureş, Bonţida – jud. Cluj şi Sălacea – jud. Bihor), s-au finalizat 

construcţiile în noiembrie 2011, au fost organizate recepţiile la terminarea lucrărilor şi conform 

proceselor verbale de recepţie, toate recepţiile la terminarea lucrărilor pentru cele 13 obiective de 

investiţii au fost admise de investitor. În comuna Peciu Nou – jud. Timiş, lucrările de execuţie la 

platformă sunt în desfăşurare. S-au livrat echipamentele (17 tractoare, 34 remorci, 11 încărcătoare 

frontale, 1.262 europubele). Contractele pentru echipamente (11 cisterne vidanjă şi 11 maşini de 

împrăştiat gunoiul de grajd) au fost semnate, urmând ca în ianuarie 2012 să fie demarată acţiunea 

de livrare; 

- Pentru al doilea lot de 18 platforme din 18 comune ZVN, au fost semnate contractele pentru 

construcţia unui număr de 10 platforme, pentru restul de 8, contractele sunt in curs de semnare. La 

finele anului 2011, au fost predate amplasamentele pentru 4 platforme. Au fost livrate 1.200 

europubele pentru separarea gunoiului de grajd de gunoiul menajer. Contractele pentru 

echipamente (18 tractoare, 36 remorci, 18 încărcătoare frontale, 18 cisterne vidanjă şi 18 maşini 

de împrăştiat gunoiul de grajd) au fost semnate, urmând ca în primul trimestru din 2012 să fie 

demarate livrările; 

- Pentru al treilea lot de 40 platforme din 40 comune ZVN, a fost publicată în Monitorul Oficial 

Hotărârea de Guvern nr. 1222 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Licitaţiile pentru 

construcţie se vor lansa în primul semestru al anului 2012. 

 

Plantarea de perdele forestiere de protecţie 

- În primăvara anului 2011 s-au plantat 44 ha în 6 comune ZVN (Bonţida – jud. Cluj, Albeştii de 

Argeş – jud. Argeş, Mihăşti – jud. Vâlcea, Prejmer – jud. Braşov, Şoimi – jud. Bihor, Păuleşti – 

jud. Satu Mare) din cadrul Proiectului; 

- S-au achiziţionat şi livrat în 4 din cele 9 comune prevăzute, puieţii necesari pentru plantările din 

toamna 2011 şi primăvara 2012, pentru o suprafaţă totală de 85 ha. 
  

 

Investiţii în sisteme de canalizare şi staţii de epurare 
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Nr. 

Crt. 
Investiţia Status  la 31.12.2011 

1 
Canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruseni, 

Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare 
Contractul a fost semnat. 

2 
Canalizare menajeră a localităţii Petin, Comuna 

Păuleşti, Judeţul Satu Mare 
Contractul a fost semnat. 

3 

Înfiinţare reţele de canalizare menajeră în satele 

Bonţida (parţial) şi Răscruci, comuna Bonţida, jud 

Cluj 

Ofertele sunt în evaluare. 

4 
Extindere reţea de canalizare a apelor uzate 

menajere, comuna Gratia, Judeţul Teleorman 

Contract atribuit, urmează semnarea 

contractului. 

5 

Extindere canalizare menajeră, străzi secundare, 

satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, 

judeţul Argeş 

Ofertele sunt în evaluare. 

6 
Canalizare zonală şi staţie de epurare localităţile 

Sălacea şi Otomani, comuna Sălacea, judeţul Bihor 
Depunere oferte. 

7 
Reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru satele 

Homiţa şi Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi 
Depunere oferte. 

8 
Sistem de canalizare în comuna Ozun, sat 

Sântionlunca, judeţul Covasna  

Proiect tehnic transmis. Investiţia este 

condiţionată de realizarea simultană a 

alimentării cu apă. 

9 
Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele 

Bicfalău şi Lisnău, judeţul Covasna 

Proiect tehnic transmis. Investiţia este subiect 

al finanţării condiţionate. 

10 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în 

comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova 
PT in pregătire. 

11 
Realizare (prima înfiinţare) sistem de canalizare sat 

Strejnic, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova  
PT în pregătire. 

12 
Reţea de canalizare apă menajeră şi staţie de 

epurare comuna Crăieşti, judeţul Mureş 

Se aşteaptă transmiterea de către comună a 

proiectului tehnic. Finanţare condiţionată de 

reducerea capacităţii staţiei de epurare de la  

350 m3/zi la max. 260 m3/zi. 

 

 

Promovarea Codului de Bune Practici Agricole 

- Au fost organizate sesiuni de instruire privind aplicarea Codului de Bune Practici agricole pentru 

un număr de 333 fermieri din 11 comune TDS 

- Se pregăteşte revizuirea Codului de Bune Practici Agricole. 
 

Testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de biogaz şi energie cogenerate de gunoi de 

grajd şi resturi menajere prin fermentaţie anaerobă  

Din 152 ferme agricole potenţial beneficiare ale instalaţiei de biogaz, au fost contactate 68 pentru 

solicitarea transmiterii unei expresii de interes în construirea unei instalaţii pilot de biogaz. Din 

acestea, numai 29 de ferme au transmis formularele completate. După analiza efectuată de 

consultant şi vizite în teren, au fost selectare 6 ferme pentru lista scurtă, din care urmează să fie 

selectate 2 ferme pentru care să se întocmească SPF şi din cele 2 ferme urmează să fie selectată o 

singură fermă pentru SF. 
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Componenta 2 - Sprijin pentru întărirea capacităţii instituţionale 
 

Instruire Directiva Nitraţi 

Au fost organizate 12 sesiuni de instruire pentru un număr de 401 specialişti din cadrul Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi unităţilor aflate în 

subordonarea/coordonarea acestora cum sunt Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului, Administraţia Naţională „Apele Române”, Oficiile Judeţene pentru Studii 

Pedologice şi Agrochimie, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Centrele Locale de 

Consultanţă Agricolă şi Centrele Judeţene de Consultanţă Agricolă.  
 

Construirea a 115 piezometre pentru 10 bazine hidrografice ale ANAR 

Licitaţia pentru construirea a 115 piezometre în 10 Administraţii Bazinale de Apă a fost finalizată, 

iar contractele au fost semnate în cursul lunii noiembrie (termenul de execuţie al piezometrelor este 

de 4 luni). Sunt în derulare demersurile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire de la autorităţile 

locale. 

În calitate de beneficiar, ANAR a desemnat o echipă de specialişti pentru monitorizarea lucrărilor 

de construcţii. Locaţiile au fost analizate de ANAR, iar în procesul de reconfirmare cu primăriile în 

ceea ce priveşte disponibilitatea terenurilor, o parte din locaţii au fost modificate. Urmează 

transmiterea SF actualizat de la INHGA. 
 

Construcţie „Sala cursuri pregătire centru de perfecţionare Voina – judeţul Argeş” 

Până la 31.12.2011, cumulat pe primele noua luni de execuţie, progresul lucrărilor de construcţie 

la obiectivul de investiţii „Sala cursuri pregătire centru de perfecţionare Voina – judeţul Argeş” este 
de 72,52% din total contract.  
În ceea ce priveşte progresul financiar al investiţiei, pînă la finele lunii decembrie 2011 s-au 

decontat constructorului situaţii de lucrări în sumă totală de 2.691.103,554 RON, TVA inclus. 
 

Instruirea personalului tehnic al ANAR 

La Centrul de Perfecţionare de la Voina, au fost organizate sesiuni de instruire privind standarde şi 

metodologii pentru prelevarea şi pregătirea probelor de suspensii şi sedimente în vederea efectuării 

monitoringului chimic, pentru un număr de 41 specialişti ai Administraţiei Naţionale “Apele 

Române”.  

 

 

Componenta 3 – Campania de conştientizare publică şi strategia de replicare 
 

Implementarea planului de acţiuni la nivel naţional 

Au fost organizate campanii de informare publică şi au fost distribuite materiale informative privind 

obiectivele Proiectului într-un număr de 8 comune TDS şi 16 localităţi ZVN. Campaniile au fost 

organizate atât pentru populaţia adultă (doctori, veterinari, ingineri agronomi din comunele 

beneficiare), cât şi pentru elevii claselor I-VIII din aceste localităţi. 
 

Campania de conştientizare publică la nivel regional 

În octombrie 2011, trei specialişti din cadrul MMP, au participat la Conferinţa „The Sixth GEF 

Biennial International Waters Conference (IWC6)”, organizată de Facilitatea Globală de Mediu la 

Dubrovnik, Croaţia. Scopul deplasării celor trei specialişti din cadrul MMP a fost de a participa la 

Conferinţa IWC6, atât pentru a prelua informaţii de la proiectele similare aflate în derulare, cât şi de 
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a disemina informaţii privind obiectivele Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi 

de a împărtăşi experienţele dobândite în cei 3 ani de implementare ai proiectului.  

 
 

Componenta 4 – Managementul Proiectului 
 

Personalul UMP-INPC 

- Conform Ordinului emis de Ministrul Mediului şi Pădurilor nr. 1429/19.05.2011, organigrama 

UMP INPC a fost completată cu poziţia de Consilier juridic. În urma procedurilor de selecţie 

organizate pentru trei posturi vacante în cadrul UMP INPC (Economist, Consiler juridic şi 

translator), postul de Economist şi postul de Consilier juridic au fost ocupate. 

- Procedura de selecţie pentru angajarea unui grup de experţi tehnici este în derulare, în 

conformitate cu Termenii de referinţă aprobaţi de Banca Mondială. Bugetul estimat este de 25.000 

euro. 
 

Instruirea personalului UMP-INPC 

În septembrie 2011, trei specialişti din cadrul UMP INPC au participat la cursul “Monitoring and 

evaluation of development projects”, organizat de International Labour Organisation (ILO) la 

centrul său regional International Training Centre din Torino - Italia. La finalul cursului, 

participanţii au primit certificate ce atestă absolvirea cursului. 
 

Controlul activităţilor Proiectului 

În perioada 29.03.2011 – 08.04.2011 a avut loc Misiunea Băncii Mondiale „mid-Term Review 

Mission”. Au fost stabilite măsurile concrete de restructurare a proiectului, au fost revizuiţi 

indicatorii de monitorizare, s-a agreat planul de acţiune în 20 de paşi pentru accelerarea 

implementării proiectului, care urmează să fie monitorizat lunar şi raportat trimestrial.  
 

Auditul Proiectului 

Auditul Proiectului pentru anul fiscal 2010 a fost întocmit de firma specializată Mazars Romania, 

care a fost selectată în luna mai 2011 conform procedurii Least Cost Selection-LCS „Selecţie pe 

baza celui mai scăzut preţ”. Raportul de audit a exprimat o opinie de audit favorabilă. 

 

 

Activitatea Direcţiei Generale Păduri 
 

 

    I. ACTE NORMATIVE 

1. Acte normative aprobate 

1. Legea nr. 107/2011 privind materialele forestiere de reproducere; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 696 /2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 30,5632 ha, aflat în administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta, în 

vederea realizării obiectivului “Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, 

cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău – Faza ”, beneficiar Primăria Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 716 /2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 6,1359 ha, proprietate publică a 
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Municipiului Piatra Neamţ, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie de schi 

începători masivul Cozla”; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 599 /2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate 

publică a municipiului Braşov şi 0,9932 ha proprietate publică a statului, în vederea realizării 

obiectivului "Dezvoltarea şi reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Braşov - municipiul 

Braşov, judeţul Braşov"; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 478/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 4,5000 ha, aflat în administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga, în 

vederea realizării obiectivului “Pârtie de schi – snowboard Kalinderu II”, beneficiar Consiliul 

Local al Oraşului Buşteni; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 859/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 9,9190 ha, proprietate publică a comunei 

Voineasa, în vederea realizării obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea 

turistică Voineasa, judeţul Vâlcea Construirea pârtiei de schi Mioarele - tronson A"; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 972/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier 

naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 7,2078 ha, proprietate publică a oraşului 

Slănic-Moldova, în vederea realizării obiectivului "Schi Parc Slănic Moldova";  

8.  Hotărârea Guvernului nr. 665 /2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 

2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţa lemn şi produse din 

lemn; 

9.  Hotărârea Guvernului nr. 585/2011 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 

333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în 

inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. 

10.  Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos; 

11.  Ordinul nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a 

dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de 

arbori; 

12. Ordinul nr. 1073/79/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, 

oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase. 

13. Ordin 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 1798/2007; 

14. Ordin nr. 89/2011  pentru modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vânzare a masei 

lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat 

de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 

nr. 1.898/2010; 

15. Ordin 883/2011 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2011, folosite la 

calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea 

Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

16. Ordin nr. 924/ pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi 

de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor 

din fondul forestier naţional; 
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17. Ordin nr. 460/ privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei 

lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat 

de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 

nr. 1.898/2010; 

18. Ordin nr. 545/2011 pentru aprobarea Normei metodologice privind constituirea şi utilizarea 

fondului de stimulare a personalului silvic/agenţilor constatatori; 

19. Ordin nr. 1000/2011 pentru aprobarea Programului de accesibilizare a fondului forestier 

proprietate publică a statului pe anul 2011. 

20. Ordin nr. 2353/2011 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 

picior; 

21. A fost elaborat şi aprobat Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 1431/ 2011 privind      

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.      

219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de      

pe suprafaţa fondurilor de vânătoare. 

22. A fost elaborat şi aprobat Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 1384/ 2011 privind 

aprobarea      cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este 

permisă,   pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012 

23.  A fost elaborat şi aprobat Ordinul nr. 2266 din 14.09.2011 pentru modificarea anexelor nr. 1, 3 

şi  4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de 

recoltă     pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru 

sezonul de     vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012. 

24. S-a elaborat şi înaintat spre avizare proiectul de ordin pentru aprobarea listei personalului 

împuternicit cu controlul comercializarii materialelor forestiere de reproducere şi pentru 

aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de  

material forestier de reproducere; 

25. S-a elaborat şi înaintat spre avizare proiectul de ordin pentru aprobarea modelului etichetei 

lotului/lotului divizat de material forestier de reproducere şi a modelului buletinului de analiză a  

seminţelor. 

26.  Au fost aprobate un număr de 98 ordine de ministru cu caracter individual. 

 

 

2. Propuneri pentru elaborarea si aprobarea de acte normative pentru anul  

 

1. Lege privind Statutul personalului silvic - avizare internă;  

2. Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere- elaborarea 

legislaţiei subsecvente; 

3. Lege privind modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii – în avizare externă la 

Ministerul Justitiei; 

4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Naţional de Impădurire- în 

avizare internă,  evaluare de mediu SEA; 

5. Proiectul de hotărâre de Guvern, aflat în avizare, pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul 

forestier naţional, cu compensare,  a terenului în suprafaţă de 37,3719 ha, proprietate publică a 

oraşului Cavnic, în vederea realizării obiectivului “Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul 

Doamnei”; 

6. Proiectul de hotărâre de Guvern, aflat în avizare, pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul 

forestier naţional, fără compensare, a terenului în suprafaţă de 15,0778 ha, proprietate publică a 

statului, aflat în administrarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, în vederea realizării 
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obiectivului “Extindere şi supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă la ROMAG - TERMO, Etapa a 

II-a”; 

7. Proiectul de hotărâre de Guvern, aflat în avizare, pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul 

forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 17,0756 ha, proprietate publică a 

statului, în vederea realizării obiectivului “Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de 

marmură pentru perimetrul de exploatare Dealul Maria, loc. Ruşchiţa, judeţul Caraş-Severin”;   

8. Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare 

şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe 

care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, 

necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii. 

9)  S-a elaborat şi înaintat spre avizare proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea       

Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare,  

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de     

ameliorare; avizare externa - Ministerul Justitiei. 

10. S-a elaborat şi înaintat spre avizare proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor      

metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii      

reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită      

funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate     

de gestionarea durabilă a pădurii.- avizare la Comisia Europeană; 

11.S-a elaborat si înaintat spre avizare proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor  

metodologice de acordare , utilizare şi control a ajutorului de stat reprezentând contravaloarea      

lucrărilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor prin mijloace aviochimice pentru    

proprietarii de fond forestier proprietate a persoanelor fizice şi juridice, cu suprafaţa de maxim 30  

ha – avizare internă; 14 mai 2012. 

 

 

II. ACTIVITATI TEHNICE REALIZATE  

 

1. Amenajarea Padurilor 

a) Participari la  132 Conferinţe I  de amenajare pentru fondul forestier naţional; 

b) Participari la  129 Conferinţe a II-a de amenajare pentru fondul forestier national; 

c) Pregatirea a   8 sedinţe de avizare CTAS pentru care s-au realizat observaţii la un numar de  466 

lucrări; 

d) S-au elaborat un număr de  370 avize CTA – Silvicultură  din care: 

  - 313 amenajamente silvice; 

- 40 studii de fezabilitate drumuri forestiere/corectarea torenţilor; 

- 17 studii adiţionale/adendummuri; 

e) s-au elaborat un numar de 46 proiecte de Ordin pentru aprobarea amenajamentelor silvice din 

care s-au aprobat  34.  

f) s-au analizat 70 documentaţii tehnice privind modificarea prevederilor unor amenajamente 

silvice, pentru care s-au elaborat    56 proiecte de ordin de ministru  pentru aprobarea modificării 

prevederilor unor amenajamente, din care s-au aprobat 51; 

g) s-au analizat 32 documentaţii tehnice privind schimbarea categoriei de folosinţă forestieră, pentru 

care s-au elaborat 28 proiecte de ordin de ministru pentru schimbarea categoriei de folosinţă 

forestieră, din care s-au aprobat 25; 
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h) s-au analizat 2 documentaţii tehnice privind schimbarea destinaţiei de la destinaţia agricolă la 

destinaţia forestieră, pentru care s-au elaborat 2 proiecte de ordin de ministru pentru schimbarea 

categoriei de folosinţă forestieră, din care s-au aprobat 1; 

 

2. Scoateri din fondul forestier 

a) S-au analizat 28 documentaţii de scoatere a terenurilor din circuitul silvic, pentru care: 

- 6 prin de hotărâre de guvern; 

- 6 documentaţii au fost aprobate prin ordin de ministru; 

- 3 proiecte de hotarâre de guvern în avizare; 

- 1 proiect de ordin de ministru aflat in avizare; 

- 2 documentaţii au fost respinse; 

- pentru 10 documentaţii au fost emise adrese de completare. 

b)  s-au analizat 37 documentaţii de restituire de taxe şi garanţii si s-au întocmit 32 Note pentru 

restituirea de taxe şi garanţii pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier, iar pentru 5 

documentaţii s-au transmis adrese de completare. 

 

3. Autorizari, atestari, licente  

a) au fost analizate 13  documentaţii pentru autorizarea ocoalelor silvice şi s-au eliberat 12 

autorizaţii de funcţionare. 

b) au fost analizate 102 documentaţii pentru emitere certificate de menţiuni şi  s-au eliberat 95 

certificate de menţiuni. 

c) au fost emise 7 decizii  de retragere a autorizaţiei de funcţionare pentru 7 ocoale silvice. 

d) au fost analizate 42 documentaţii pentru avizarea şefilor de ocoale silvice şi s-au emis  34  avize 

de numire şef ocol silvic. 

e) au fost organizate 7 şedinţe de autorizare a producătorilor de material forestier de reproducere şi 

au fost emise 63 autorizaţii producere de material forestier de reproducere. 

f) au fost organizate 8 şedinţe pentru atestarea/reatestarea persoanelor fizice şi juridice care 

efectuează proiectarea şi/sau execută lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, s-a 

efectuat analiza documentaţiilor depuse în acest scop şi s-au acordat certificate de atestare pentru 

257 persoane fizice şi 196 persoane juridice. 

g) s-au emis pentru persoane fizice un număr de 15 certificate de atestare pentru proiectarea de     

drumuri forestiere conform OM nr. 576/2009. 

h) s-au emis pentru persoane juridice un număr de 6 certificate de atestare pentru proiectarea de    

drumuri forestiere conform OM nr. 576/2009. 

i) s-a emis un număr de 214 de licenţe pentru gestionarii fondurilor cinegetice. 

j) analizarea documentaţiei şi emitere autorizaţiilor pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 

7 compexuri de vânătoare; 

 

 

4. Impaduriri, investitii 

 

a) s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafată de 27 681 ha , din care 10 257 ha  

împăduriri propriu-zise, 10 900 ha regenerări naturale, 2 124 ha refaceri din calamităti şi  4 400 ha 

completări; 

b) pentru cresterea suprafetelor acoperite cu păduri s-au realizat 1 279 ha împăduriri pe terenuri   

degradate si 25 ha perdele forestiere de protectie; 

 c)  s-au verificat şi aprobat 48 fişe perimetru de ameliorare în suprafaţă de 1994 ha; 
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 d)  s-au executat, cu finanţare din fonduri bugetare, lucrări de corectarea torenţilor pe 161,9 km.  

  e)  s-au executat, cu finanţare din fonduri bugetare şi fonduri rambursabile, lucrări de corectarea  

torenţilor pe 64,5 km.  

 f) s-au executat cu finanţare din fonduri bugetare, lucrări de reabilitarea drumurilor forestiere pe   

522,0 km. 

 g) s-au executat, cu finanţare din fonduri bugetare şi fonduri rambursabile, lucrări de reabilitarea  

drumurilor forestiere pe 463,7 km. 

 h) s-au executat cu finanţare din fondul de accesibilizare, lucrări de reabilitarea drumurilor 

forestiere   pe 1303,2 Km în fond forestier de stat . 

 i) s-au executat, cu finanţare din fondul de accesibilizare, lucrări de construirea drumurilor   

forestiere pe 377,0 Km în fond forestier de stat. 

j) s-au avizat 25 obiective de corectarea torenţilor pentru finanţare din fonduri bugetare. 

k)  S-au avizat 20 obiective de reabilitări drumuri forestiere pentru finanţare din fonduri bugetare.  

l) s-au analizat si propus spre decontare către Direcţia Generală Economică Financiară un număr de   

16  documentaţii privind acordarea de compensaţii către proprietarii persoane fizice care deţin  

păduri cu funţii de protecţie în suma de 96856 lei.  

m) s-au întocmit în conformitate cu prevederile O.M. 367/2010 un număr 10 contracte de 

concesiune şi 29 acte adiţionale la contractele de concesiune. Totodată în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (1) din O.M. 367/2010 s-a urmărit efectuarea plăţii redevenţei pe anul 2011 

de către concesionari. 

n) s-a demarat procedura de evaluare de mediu pentru Programul Naţional de Împădurire. 

 

 5 Vanatoare  

a) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice pentru un număr de 1908 fonduri cinegetice 

pentru care s-au încheiat contracte de gestionare, activităţi reglementate şi procedurate de Ordinul nr. 

219/2008 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare, al Ministrului Mediului şi Pădurilor; 

b) analizarea documentaţiei şi emiterea autorizaţiilor pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 

7 complexuri de vânătoare; 

c) analizarea şi formularea de răspunsuri la un număr de 113 notificări şi plângeri prealabile 

formulate cu privire la acţiunea de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice; 

d) emiterea unui număr de 214 licenţe pentru gestionarii fondurilor cinegetice ; 

e) soluţionarea unui număr de 351 solicitări pentru alocarea de serii pentru crotalii ; 

f) soluţionarea unui număr de 326 solicitări pentru alocarea de serii pentru permise temporare ; 

g) soluţionarea unui număr de 151 solicitări pentru alocarea de serii pentru permise permanente ; 

h) multiplicarea documentaţiilor depuse în procedura de atribuire a dreptului de gestionare a faunei 

cinegetice, în vederea depunerii la instanţele de judecată, la solicitările caselor de avocatură ce 

reprezintă ministerul în instanţă. 

 

 

6. Control silvic şi cinegetic  

 

Direcţia de Control în Silvicultură, abreviată în continuare DCS, constituie direcţia de specialitate 

din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP) prin care autoritatea publică centrală care 

răspunde de silvicultură îşi exercită funcţiile de autoritate de stat şi de efectuare a monitorizării, 

inspecţiei şi controlului în domeniul pădurilor şi al vânătorii, în scopul gestionării durabile atât a 
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fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acesteia cât şi a faunei de interes 

cinegetic.  

 

Pentru realizarea obiectivelor DCS efectuează activităţi de inspecţii şi control privind respectarea 

normelor tehnice, economice şi juridice specifice silviculturii. 

 

Personalul cu atribuţii de control din cadrul DCS efectuează  inspecţii / controale proprii şi 

coordonează inspecţii / controale cu personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul structurilor 

subordonate sau aflate sub autoritatea MMP, conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor 

naţionale şi comunitare din domeniul forestier şi cel cinegetic. 

 

În timpul inspecţiilor şi controalelor specialiştii silvici din cadrul DCS au calitatea de agenţi 

constatatori, fiind autorizaţi să încheie procese verbale de control cu valoare de titluri de creanţă ce 

constituie titluri executorii în condiţiile legii şi fiind mandataţi ca în exercitarea atribuţiilor de 

inspecţie şi control să solicite documentele şi informaţiile necesare. Ca urmare, în timpul 

activităţilor de inspecţii şi control personalul cu aceste atribuţii a administrat acte de constatare a 

contravenţiilor, iar după efectuarea acestor activităţi a încheiat Note de constatare, supuse ierarhic 

verificării şi aprobării. În cazul constatării de abateri de la reglementările specifice, s-au propus 

măsurile legale corespunzătoare, inclusiv măsuri administrative şi măsuri de sesizare a instituţiilor 

abilitate. 

 

DCS a fost mandatată să participe la acţiuni comune cu alte autorităţi publice abilitate, desfăşurate 

în cadrul protocoalelor de colaborare şi conform competenţelor părţilor participante, stabilite de 

actele normative specifice. 

 

În afara îndeplinirii misiunii de monitorizare, inspecţie şi control, DCS a răspuns în termen unor 

diverse dispoziţii şi solicitări interne MMP, a analizat, propus şi efectuat corespondenţa oficială cu 

diverse instituţii, autorităţi, organizaţii şi cu mass-media, a gestionat sistemul de raportare al 

controlului silvic la nivel naţional prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, a 

promovat acte administrative de îmbunătăţire a instrumentelor utile controlului şi a colaborat la 

dezbaterea şi promovarea unor acte normative cu direcţia de specialitate.  

 

Referitor la stadiul de implementare a standardelor reglementate de Ordinul nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, subsistemul propriu de 

control intern/managerial al DCS este în stadiul "parţial implementat", din cele 25 de standarde 

prevăzute existând un număr de 7 standarde parţial implementate şi fără să existe  standarde care nu 

au fost implementate. În afara implementării treptate a principiilor de control managerial şi de 

gestionare a riscurilor, aceasta se datorează în primul rând existenţei unui manual de proceduri şi a 

unui cod de bune practici,. 

 

În perioada 01.01.2011 – 30.11.2011 activitatea desfăşurată de către DCS în teritoriu s-a finalizat în 

încheierea a unui număr de 90 note de constatare, aprobate de conducerea ministerului. În funcţie de 

modul cum au fost stabilite şi organizate activităţile de control, structura Notelor de constatare este 

următoarea: 

 42 note încheiate după controale tematice planificate, din care 20 note în domeniul pădurilor 

şi 22 note în domeniul vânătorii; 
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 7 note încheiate după controale inopinate în acţiuni comune din domeniul pădurilor în 

colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), în baza Planului Comun de 

Acţiune “Scutul Pădurii”; 

 4 note încheiate după verificări solicitate de IGPR sau de inspectoratele judeţene de poliţie;  

 37 note încheiate după verificarea aspectelor semnalate în petiţii, memorii şi sesizări 

repartizate ierarhic. 

 

Constatările din controalele efectuate au surprins o serie de nereguli şi încălcări ale legislaţiei şi 

normelor tehnice din domeniul pădurilor şi al vânătorii, precum şi disfuncţionalităţi ale 

managementului şi în conţinutul actelor normative, referitoare la următoarele aspecte:    

 Administrarea fondului forestier naţional, respectiv îndeplinirea de către proprietarii 

fondului forestier / ocoalele silvice autorizate care administrează fond forestier pentru 

aceştia a tuturor obligaţiilor prevăzute de către Codul Silvic în aplicarea regimului silvic. 

Asigurarea şi efectuarea pazei şi protecţiei pădurilor. Asigurarea cu continuitate de către 

deţinătorii terenurilor forestiere, indiferent de forma de proprietate, a administrării / servicii 

silvice prin ocoale silvice autorizate; 

 Îndeplinirea obligaţiilor de a executa lucrările silvice conform prevederilor amenajamentului 

şi/sau normelor tehnice silvice. Respectarea posibilităţii anuale şi a planurilor de 

amenajament stabilite de amenajamentele silvice, Derogările de la prevederile 

amenajamentului. Respectarea prevederilor legale şi ale normelor tehnice la amplasarea şi 

realizarea tăierilor de produse accidentale 

 Asigurarea regenerării pădurilor în termenul legal. Constituirea perimetrelor de ameliorare a 

terenurilor degradate prin împăduriri. Respectarea compoziţiilor de regenerare, pe grupe 

ecologice. Constituirea şi gestionarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor din 

resursele prevăzute de lege, precum şi a fondului de ameliorare; 

 Asigurarea integrităţii fondului forestier naţional. Cazuri de ocupaţii ilegale. Cazuri de 

poluare a solului forestier prin exploatări petroliere. Cazuri de exploatare ilegală a 

agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier naţional; 

 Provenienţa, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea materialelor 

lemnoase, inclusiv importul /exportul acestora. Regimul spaţiilor de depozitare 

/sortare/prelucrare primară /comercializare a materialelor lemnoase;  

 Modul de realizare a managementului activităţilor de silvicultură şi de vânătoare; 

 Gestionarea fondurilor de vânătoare. Organizarea vânătorilor. Prejudicii aduse faunei 

cinegetice. 

 

În timpul controalelor au fost încheiate un număr de 950 procese verbale de constatare a 

contravenţiilor, din care 370 contravenţii silvice cu o valoare a amenzilor de 1.256.180 lei.şi 580 

contravenţii cinegetice (în valoare totală de 79.200 lei . În domeniul vânătorii au mai fost formulate 

un număr de 85 avertismente. În vederea luării măsurilor administrative împotriva personalului 

responsabil au fost comunicate deţinătorilor un număr de 28 note, din care 21 note Regiei Naţionale 

a Pădurilor – Romsilva şi primăriilor pentru fond forestier proprietate publică şi 7 note deţinătorilor 

de păduri private pentru personalul din cadrul ocoalelor silvice private. 

 

Volumul materialului lemnos tăiat ilegal identificat în controalele DCS a fost de 2.344 mc. Valoarea 

totală estimată a prejudiciilor aduse faunei cinegetice a fost de  146.550 lei. A fost confiscat 

material lemnos cu un volum total de 8.981 mc. 
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Au fost formulate un număr de 141 sesizări penale, din care 68 sesizări în domeniul pădurilor 

preponderent pentru furturi şi tăieri ilegale de arbori şi 73 sesizări în domeniul vânătorii privind 

desfăşurarea unor acţiuni de vânătoare ilegale cu sau fără recoltare de vânat.  

 

Notele au fost transmise altor autorităţi şi instituţii pentru luarea de măsuri în competenţa acestora, 

după cum urmează: 

 10 note la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 14 note la Parchetele de 

pe lângă tribunalele judeţene; 

 2 note la Consiliul Superior al Magistraturii; 

 12 note la IGPR şi 4 note la inspectoratele de poliţie judeţene; 

 1 notă la Ministerul de Finanţe şi 2 note la direcţiile de finanţe judeţene; 

 1 notă la Curtea de Conturi; 

 1 notă la Monitorul Oficial al României; 

 1 notă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP); 

 1 notă la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM); 

 1 notă la Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatarea lemnului de pe 

lângă Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR); 

 2 note la consilii judeţene şi Instituţia Prefectului; 

 40 note la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare; 

 44 note la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 1 notă la Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice şi 2 note la direcţiile silvice. 

 

 
 

Activitatea Direcţiei Afaceri Europene 
 

 

1. Coordonarea participării la procesul legislativ al UE (reuniunile Consiliului Uniunii 

Europene) 

 coordonarea procesului de analiză şi evaluare a subiectelor puse în discuţie la reuniunile din 

cadrul structurilor specifice ale Consiliului UE (Grupuri de lucru Mediu/Aspecte 

Internaţionale de Mediu, Coreper I, Consiliul de Mediu) şi Comisiei Europene (Directiva 

ROHs, Directiva DEEE, Directiva Biocide, Regulament OMG, Directiva Seveso, Directiva 

PIC, Regulament privind emisiile de CO2 de la vehiculele grele, Concluzii ale Consiliului 

privind schimbările climatice, mercur, Politica Agricolă Comună, Semestrul European, 

protejarea resurselor de apă şi gestionarea integrată şi durabilă a apei, biodiversitatea, 

Convenţia Basel, al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu, Rio+20, utilizarea eficientă a 

resurselor) 

 coordonarea participării reprezentanţilor MMP, ANPM şi ANAR la circa 80% din 

reuniunile Grupurilor de Lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene, precum şi la 

reuniunile organizate de Preşedinţia UE, inclusiv finalizarea punctelor de vedere ale 

României în domeniul protecţiei mediului, în funcţie de agenda de lucru si reuniunile 

COREPER I 
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 pregătirea reprezentării MMP (participare şi intervenţii) la 4 reuniuni formale (14 martie, 21 

iunie 2011, 10 octombrie, 19 decembrie) şi 2 reuniuni informale (24-26 martie, 10-12 iulie 

2011) ale Consiliului de Mediu. 

 reprezentarea MMP la reuniunile săptămânale de coordonare interministerială privind 

afacerile europene 

 

2. Proceduri de infringement 

Odată cu hotărârea emisă de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în 14.04.2011, s-a clasat 

procedura contencioasă declanşată de Comisia Europeană împotriva Românei în anul 2009 pentru 

nedesemnarea de arii suplimentare de protecţie specială a speciilor menţionate în anexa I la 

Directiva 79/409/CE privind conservarea păsărilor sălbatice. Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene a declarat acţiunea Comisiei Europene inadmisibilă, deoarece punerea în întârziere nu a 

identificat în mod suficient neîndeplinirea reproşată ulterior României în avizul motivat, iar 

procedura pre-contencioasă nu şi-a atins obiectivul de a garanta dreptul României de a-şi prezenta 

observaţiile cu privire la criticile formulate de Comisia Europeană. 

 

În vederea aplicării corespunzătoare de către România a art. 4 alin. (1) si (2) din Directiva 

79/409/CE (desemnarea continuă de arii de protecţie specială avifaunistică) şi pentru prevenirea 

unor noi proceduri de infringement au fost adoptate: 

 Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România. 

 

Având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza referitoare la 

compatibilitatea legislaţiei naţionale în domeniul impozitării autovehiculelor cu art. 110 din Tratatul 

privind Funcţionarea Uniunii Europene (C-402/09 - Tatu), a fost aprobată Legea nr.9/2012 privind 

taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 

 

În cursul anului 2011, pentru România au fost declanşate 5 proceduri de infringement în domeniul 

protecţiei mediului care au fost deja clasate datorită adoptării a 5 acte normative: 

 OUG nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul 

juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 

economice exclusive ale României; 

 OUG nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente 

din punct de vedere energetic; 

 Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea 

mediului; 

 Legea nr. 211/2011 privind deşeurile; 

 HG nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea HG nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

Totodată, au fost clasate 2 proceduri de infringement declanşate în anul 2010 prin adoptarea a 2 acte 

normative: 
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 HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului Naţional de Management aferent porţiunii 

naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea  

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 

În cursul anului 2011, a fost monitorizată adoptarea/publicarea actelor normative pe care MMP s-a 

angajat să le promoveze în urma notificărilor formale, avizelor motivate sau solicitărilor de 

informaţii din partea Comisiei Europene (12 acte normative – 3 legi, 2 OUG, 3 HG, 4 OM) şi au 

fost transmise Comisiei Europene măsurile naţionale întreprinse pentru transpunerea/completarea 

transpunerii prevederilor a 13 directive specifice. 

 

Pentru prevenirea declanşării de noi proceduri de infringement, Direcţia Afaceri Europene a 

coordonat elaborarea răspunsurilor MMP la 14 solicitări de informaţii ale Comisiei Europene 

privind modul de transpunere, implementare şi control al aplicării legislaţiei naţionale în domeniul 

protecţiei mediului. 

 

 

3. Monitorizarea măsurilor prioritare privind respectarea şi îndeplinirea angajamentelor 

asumate în negocierea Capitolului 22 – Mediu  

 

Direcţia Afaceri Europene a monitorizat lunar cele 84 măsuri prioritare privind respectarea şi 

îndeplinirea angajamentelor asumate în negocierea Capitolului 22 – Mediu stabilite pentru anul 

2011, precum şi cele 20 de măsurile restante din perioada 2006-2010. 

În prezent sunt restante 27 de măsuri din perioada 2006-2011 (1 restanţă 2006, 1 restanţă 2007, 1 

restanţă 2008, 1 restanţă 2009, 10 restanţe 2010, 13 restanţe 2011) referitoare la: 

 Controlul poluării industriale 

 conformarea a 2 instalaţii IPPC  

 conformarea a 8 instalaţii mari de ardere din punct de vedere al emisiilor de dioxid de sulf, a 

2 instalaţii mari de ardere din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot şi a 5 instalaţii 

mari de ardere din punct de vedere al emisiilor de pulberi 

 Managementul deşeurilor 

o pregătirea laboratoarelor pentru deşeuri din cadrul ARPM Galaţi, Piteşti, Dolj, Timiş, 

Cluj, Sibiu şi Bucureşti în vederea acreditării 

o sistarea activităţii de depozitare pe un depozit neconform clasa “b” din zona urbană 

programat să sisteze depozitarea până la 31.12.2007 (depozit Slatina) 

o sistarea activităţii de depozitare a deşeurilor lichide (corozive si oxidante) pe 2 depozite 

pe care trebuia să se sisteze depozitarea până la 31.12.2009 (Valea Căprişoara aparţinând 

SE Paroşeni) şi respectiv 31.12.2010 (depozitul Bejan aparţinând Electrocentrale Deva) 

o conformarea a 2 depozite de deşeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) 

care trebuiau să se conformeze până la 31.12.2011 (iazurile Valea Şesei şi Valea 

Ştefancei aparţinând CUPRUMIN Abrud) 

o atingerea ratelor de colectare, reutilizare, valorificare şi reciclare DEEE, prevăzute în 

Tratatul de Aderare pentru anul 2010 

o colectarea, validarea şi procesarea la nivel naţional a datelor privind deşeurile pentru 

anul 2010 

 Calitatea apei 
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o dotarea cu sisteme de colectare şi staţii de epurare a apelor uzate urbane din aglomerările 

cu peste 2.000 l.e.  

 Protecţia naturii 

o stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor si speciilor 

(art.11) – etapa a II-a 

Pentru măsurile de implementare, principalul motiv de întârziere este legat de investiţiile necesare 

conformării (depozite de deşeuri, staţii de epurare si sisteme de canalizare, instalaţii mari de ardere) 

 

 

4. Monitorizarea respectării calendarului de raportare, stabilit de fiecare act normativ 

european în parte 

Direcţia Afaceri Europene a monitorizat lunar transmiterea celor 59 de raportări pentru anul 2011, 

precum şi a celor 10 raportări restante din perioada 2009-2010. În prezent sunt restante 3 obligaţii 

de raportare: 

o raportare din 2009  privind transmiterea planurilor de acţiune pentru zgomot pentru 

drumurile principale 

o raportare din 2011 pentru necomunicarea actului normativ de transpunere a Directivei 

2011/37/UE de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind vehiculele scoase din uz 

o raportare din 2012 pentru necomunicarea actului normativ de transpunere a Directivei 

2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării 

autovehiculelor la staţiile de benzină. 

 

 

 

Activitatea Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol 
 

 

 Actualizarea fişelor cooperării bilaterale dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor şi ministerele 

omoloage din statele membre UE, dar şi statele terţe (o fişă de ţară pe zi, în medie) şi 

transmiterea acestora către Ministerul Afacerilor Externe în contextul desfăşurării vizitelor la 

nivel de stat şi guvernamental; 

 Relansarea dialogului politic şi dinamizarea relaţiilor bilaterale cu diverse state prin întâlniri 

bilaterale cu demnitari/ambasadori din: Grecia, Coreea, Iran, Mexic, Ucraina, Japonia, Elveţia, 

Indonezia, Polonia, Bulgaria, Africa de Sud, etc.;     

 Demararea procedurilor de semnare a Planului comun de acţiune dintre România şi Olanda în 

domeniul protecţiei mediului;  

 Organizarea vizitelor unor delegaţii chineze în România; 

 Pregătirea vizitei unei delegaţii de oameni de afaceri din Coreea de Sud în România şi întâlnirea 

cu domnul Secretar de Stat Apostol şi reprezentanţi ai M. M.P.; 

 Pregătirea participării domnului secretar de stat Cristian Apostol la cea de-a noua reuniune a 

Forumului Naţiunilor Unite pentru Păduri; 

 Organizarea celei de-a opta sesiuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului 
pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului; 
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 Participarea delegaţiei comune MMP – MAE la reuniunea cu reprezentanţii Secretariatului 

Convenţiei de la Ramsar în vederea demarării pregătirilor acţiunilor de organizare ale COP11 

Ramsar; 

 Organizarea celei de-a noua sesiuni a Comisiei Mixte româno-germane pentru protecţie mediului 

pentru punerea în aplicare a  Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale 

Germania privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului;   

 Organizarea primei sesiuni a Comisiei Mixte tripartite România-Moldova-Ucraina pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Acordului dintre Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 

Mediului din România, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova şi 

Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din 

ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos; 

 Pregătirea participării domnului secretar de Stat Cristian Apostol la Conferinţa cu tema „Energii 

din surse regenerabile şi investiţii de mediu în România – condiţii generale juridice şi 

economice”; 

 Pregătirea participării domnului secretar de stat Cristian Apostol la ce-a de-a 16-a reuniune 

ministerială a Grupului Tisa, proiectul Tisa al UNDP/GEF;  

 Pregătirea participării delegaţiei conduse de ministrul mediului şi pădurilor, în calitate de 

preşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă, la cea de-a 19-a sesiune a Comisiei 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă; 

 Pregătirea participării domnului László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor la reuniuni 

bilaterale cu reprezentanţi ai administraţiei americane şi ai oamenilor de afaceri din S.U.A.; 

 Pregătirea participării ministrului mediului şi pădurilor la prima reuniune a Comitetului 

European Ministerial pentru Mediu şi Sănătate creat în cadrul procesului Mediu şi Sănătate 

coordonat de către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite şi Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii; 

 Pregătirea participării domnului secretar de stat Marin Anton la Summit-ul miniştrilor mediului 

care au atribuţii de coordonare în cadrul Strategiei Dunării;  

 Pregătirea participării domnului secretar de stat Cristian Apostol la Conferinţa ministerială 

privind protecţia pădurilor în Europa - FOREST EUROPE; 

 Participarea, în delegaţia condusă de domnul secretar de stat Cristian Apostol la cea de-a 5-a 

Adunare a Părţilor la Convenţia Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontalier;  

 Organizarea vizitei de lucru a reprezentanţilor Secretariatului Ramsar la Bucureşti; 

 Pregătirea participării domnului secretar de stat Cristian Apostol la reuniunea la nivel înalt cu 

tema : ”Combaterea deşertificării, a degradării solului şi a secetei în contextul dezvoltării 

durabile şi a eradicării sărăciei” în cadrul celei de-a 66-a sesiuni a Adunării Generale a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

 Pregătirea participării delegaţiei conduse de către ministrul mediului şi pădurilor la cea de-a 7-a 

reuniune ministerială a procesului Mediu pentru Europa; 

 Organizarea de reuniuni bilaterale româno-germane pentru punerea în aplicare a deciziilor luate 

în cadrul celei de-a noua sesiuni a Comisiei mixte romano-germane pentru protecţia mediului; 

 Participarea la reuniunea bilaterală organizată de preşedinţia Poloneză a UE în vederea discutării 

priorităţilor Poloniei în domeniul protecţiei mediului; 

 Pregătirea şi însoţirea ministrului mediului şi pădurilor şedinţa comună de guvern româno-

bulgară, precum şi la reuniunea bilaterală cu ministrul mediului din Bulgaria, desfăşurată în 

cadrul şedinţei comune de guvern; 
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 Elaborarea declaraţiei comune de intenţie între Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi 

Ministerul Mediului şi Apei din Bulgaria, semnată cu ocazia şedinţei comune de Guvern 

România-Bulgaria; 

 Organizarea celei de-a doua sesiuni a Comisie mixte România-Moldova pentru protecţia 

mediului pentru punerea în aplicare a prevederilor Memorandumului de Înţelegere între 

Ministerul Mediului  şi Pădurilor  din România şi Ministerul Mediului din Republica Moldova 

privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului; 

 Pregătirea participării domnului secretar de stat la cea de-a 42-a şi a 43-a reuniune a Comitetului 

Permanent al Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat 

al pasărilor acvatice;  

 Pregătirea semnării, de către domnul Secretar de Stat Cristian Apostol a Memorandumului de 

Înţelegere referitor la conservarea speciilor de păsări migratoare de pradă din Africa şi Eurasia, 

la cea de-a X-a Conferinţă a Părţilor  

 la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice şi a Memorandumului 

de Înţelegere referitor la conservarea speciilor de rechini migratori, la cea de-a X-a Conferinţă a 

Părţilor la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice cu ocazia 

participării la cea de-a X-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia privind conservarea speciilor 

migratoare de animale sălbatice; 

 Pregătirea participării delegaţiei conduse de ministrul mediului şi pădurilor la reuniunea 

Grupului Visegrad; 

 Organizarea primei reuniuni a Comitetului Interministerial pentru organizarea COP11 Ramsar; 

 Pregătirea şi participarea împreună cu ministrul mediului şi pădurilor la cea de-a 6-a Expoziţie 

Internaţională şi cea de-a 3-a Conferinţă Internaţională în domeniul apelor, energiei regenerabile 

şi managementului mediului (Conferinţa Watec 2011); 

 Pregătirea reuniunilor bilaterale dintre ministrul mediului şi pădurilor din România şi ministrul 

industriei, comerţului şi muncii din Israel şi ministrul protecţiei mediului din Israel; 

 Pregătirea şi însoţirea ministrului mediului şi pădurilor şedinţa comună de guvern româno-

israeliană, precum şi la reuniunea bilaterală cu ministrul protecţiei mediului din Israel, 

desfăşurată în cadrul şedinţei comune de guvern; 

 Elaborarea declaraţiei comune de intenţie între Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi 

Ministerul Protecţiei Mediului din Israel, semnată cu ocazia şedinţei comune de Guvern 

România-Israel; 

 Demararea procedurilor pentru începerea negocierilor unui Memorandum de Înţelegere între 

Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul Mediului şi Apei din Bulgaria 

privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului; 

 Organizarea vizitei la Bucureşti a reprezentanţilor Comisiei de Petiţii a Parlamentului European; 

 Pregătirea şi participarea în delegaţia condusă de ministrul mediului şi pădurilor la cea de-a 17-a 

sesiune a Conferinţei Părţilor la Convenţia Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice; 

 Pregătirea Conferinţei Părţilor din 2012, la Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de 

importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă; 

 Organizarea celei de-a doua sesiuni a Comitetului de Coordonare privind Aria Prioritară nr. 5 a 

Strategiei Uniunii Europene  privind Regiunea Dunării; 

 Organizarea reuniunii domnului Secretar de Stat Cristian Apostol cu o delegaţiei din Cehia 

condusă de ministrul adjunct al agriculturii. 
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Activitatea Direcţiei de Comunicare 
 

 
Direcţia de Comunicare (DC) este direcţia funcţională din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

care are ca obiective elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei de comunicare a ministerului, 

stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare dintre minister şi public, crearea şi menţinerea unei 

imagini instituţionale pozitive . 

 Activitatea D.C. pentru anul 2011, a constat în: 

 Editarea şi transmiterea către presă a 324  comunicate şi informari de presă; 

 Înregistrarea şi gestioarea a 273 solicitari scrise venite din partea reprezentanţilor mass-media; 

 Soluţionarea a circa 150 de solicitări telefonice ale reprezentanţilor presei;  

 Organizarea a circa  18  Conferinţe de Presă, la nivel central; 

 Intermedierea a  peste 140 de apariţii ale demnitarilor MMP în emisiuni radio/tv; 

 Pregătirea materialelor pentru deplasările în teritoriu ale ministrului mediului şi pădurilor; 

 Realizarea şi transmiterea zilnică a rapoartelor de monitorizare a presei (cantitative şi calitative); 

 Redactarea discursurilor pentru participările demnitarilor M.M.P la evenimentele publice; 

 D.C a asigurat participarea MMP la Romenvirotec 2011 - Expoziţia internaţională de 

echipamente şi tehnologii pentru protecţia mediului, organizând o serie de evenimente ce au 

avut ca scop popularizarea acţiunilor, programelor şi proiectelor derulate de autorităţile de 

mediu. MMP a deţinut un stand propriu de prezentare şi, în paralel, a organizat  o serie de 

conferinţe cu tematică din domeniile: ”Managementul deşeurilor” şi ”Fonduri pentru investiţii 

de mediu”. 

 D.C a actualizat cu imagini (galeria foto) şi informaţii site-ul MMP; 

 D.C a realizat şi gestionat, la nivelul anului 2011, un număr de 17 parteneriate cu: 

 Asociaţiile Environ, Recolamp, Ecotic, Salvaţi Dunărea şi Delta, Art Metropolis, Sens 

Team Motor Sport, 

 Asociaţia România prinde rădăcini – pentru împădurirea cât mai multor suprafeţe de 

terenuri degradate, 

 Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi Romania – pentru identificarea, cartarea şi 

protecţia pădurilor virgine din România, 

 Asociaţia ”Viitorul în zori” – pentru implementare aproiectului ”Let`s do it, Romania!”; 

 cu Gimnaziul de Stat „Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureş  pentru organizarea 

Concursului Naţional de Educaţie Ecologică EcoClass ce urmăreşte să crească respectul 

copiilor faţă de natură; 

 Expert events, Conference and Consultind SLV – pentru orghanizarea Conferinţei 

”Protecţia mediului în regiunea Mării Negre” 

 SC Diplomat Media Group SRL – pentru organizarea ediţiei din 2011 a Forumului ”Green 

energy”; 

 SC Mediaimage Factory SRL – în vederea derulării caravanei educaţionale de filme pe 

teme eco ”Guerilla verde”; 

 SC Meda Consulting SRL – pentru organziarea seminarului ”Metode de remediere a 

solurilor contaminate”. 
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COMPARTIMENTUL RELAŢII  CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURA 

În cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul şi Registratură, în cursul anului 2011 s-au desfăşurat 

următoarele activitati :  

 interpelari telefonice – circa 5200; 

 numar estimativ de vizitatori ai Compartimentului Relatii Publice care au fost informaţi 

şi îndrumaţi în rezolvarea solicitărilor – cca 750;  

 acordări audienţe: 37 de persoane; 

 primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la petiţii, în baza Legii 233/2002 – 

2.385 de petiţii; 

 primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la cererile adresate MMP în baza 

Legii 544/2001 – 161 de cereri. 

 

Activitatea de REGISTRATURĂ 

În anul 2011 Registratura MMP a înregistrat, direcţionat şi transmis, atât în exteriorul cât şi în 

interiorul instituţiei, un numar de 10.492 documente. 

 

De asemenea, au fost expediate, prin Poşta Română, peste 2.700 de plicuri cu corespondenţă. 

 

 

 

 

Activitatea Direcţiei Generale Juridice  
 

 

Direcţia Generală Juridică este o direcţie de sinteză în structura organizatorică a Ministerului 

Mediului şi Pădurilor, organizată la nivel de direcţie generală, care asigură îndeplinirea funcţiilor 

acestuia în limitele competenţelor acordate în domeniul protecţie mediului, gospodăririi apelor şi 

silviculturii. 

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

Structura organizatorică a Direcţiei Generale Juridice  cuprinde urmatoarele compartimente: 

 Serviciul elaborare şi avizare acte normative  

 Compartimentul contencios 

 Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 

 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

În anul 2011, Direcţia Generală Juridică, pentru realizarea activităţilor sale în avizarea proiectelor 

de acte normative, a conlucrat cu toate ministerele din aparatul de lucru al Guvernului. 

De asemenea, Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Juridică, a colaborat cu 

Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Monitorul 

Oficial al României şi Consiliul Legislativ. 
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REZULTATE IN ACTIVITATE 

 

I. ACTE NORMATIVE 

În perioada 01.01.2011-30.12.2011, Direcţia Generală Juridică a verificat, avizat şi promovat pentru 

avizare, un număr de 2974 de proiecte, din care: 

- 74 hotărâri de Guvern, 

- 8 ordonanţe de urgenţă a Guvernului, 

- 24 legi, 

- 2958 ordine ale ministrului din care 73 publicate în Monitorul Oficial al României. 

 

De asemenea, DGJ a gestionat avizarea unui număr de  255 proiecte de acte normative, iniţiate de 

alte instituţii şi transmise la avizare către Ministerul Mediului şi Pădurilor.  

 

 

II. CONTRACTE ŞI ACTE ADIŢIONALE 

În perioada 01.01.2010 -31.12.2010, Direcţia Generală Juridică a avizat un număr de 75 de 

contracte, 66 de  acte adiţionale, 130 de note de comandă şi 205 note justificative şi a desemnat 

câte un reprezentant în toate comisiile de licitaţii care s-au organizat în cadrul ministerului. 

  

 

III. REPREZENTARE INSTANŢĂ 

DGJ a gestionat în perioada 01.01.2011-31.12.2011 un număr de 1007 dosare aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti. 

 

 

IV. RELATIA CU PARLAMENTUL SI DIALOG SOCIAL 

În perioada 01.01.2011 – 30.12.2011 Direcţia Generală Juridică a gestionat un număr de: 

- 450 de întrebări şi interpelări 

- 60 de propuneri legislative. 

 

De asemenea, DGJ prin Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 

- a asigurat legătura cu partenerii sociali, prin organizarea Comisiilor de Dialog Social de la 

nivelul ministerului,  

-a urmărit procesul legislativ de la nivelul Parlamentului, asigurându-se de prezenţa 

secretarului de stat coordonator la sedintele comisiilor parlamentare sau in plen. 

  

PROBLEME ÎNTÂMPINATE IN AVIZAREA INTERNA A PROIECTELOR DE ACTE 

NORMATIVE: 

- lipsa de personal;  

 lipsa experienţei personalului angajat; 

 lipsa de interes a personalului datorată reducerilor salariale; 

 urgenţa reclamată de către direcţiile de specialitate pentru majoritatea actelor depuse la DGJ, 

datorită întârzierilor în elaborarea acestora (uneori de ani de zile); 

 slaba calitate a documentelor elaborate de către direcţiile de specialitate, care de cele mai multe 

ori necesită rescrierea acestora de către personalul DGJ; 
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 nesiguranţa în luarea unor decizii a conducerilor unor direcţii de specialitate, care conduce la 

solicitare de puncte de vedere juridice pe anumite probleme care ar trebui rezolvate la nivel 

departamentului respectiv. 

 

 

 

Activitatea Direcţiei Resurse Umane 
 

 

Gestionarea resurselor umane în cadrul instituţiei a urmărit asigurarea unui sistem capabil de 

performanţă, astfel încât acesta să-şi poată îndeplini obiectivele stabilite prin actele normative. În 

cursul anului 2011, la nivelul Direcţiei Resurse Umane s-a organizat şi realizat gestiunea curentă a 

resurselor umane şi a funcţiilor publice, prin care s-a asigurat: 

 implementarea  prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 

a personalului plătit din fonduri publice. În acest sens, pentru anul 2011, s-au stabilit, 

conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru 

personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului şi a unităţilor fără personalitate 

juridică aflate în subordine; 

 întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei aparatului propriu 

al ministerului şi a unităţilor fără personalitate juridică aflate în subordine, a numărului total 

de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii, în baza 

concluziilor analizei ministrului şi/sau propunerilor primite de la compartimentele de 

specialitate; 

 elaborarea proiectelor de ordin privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

contractului individual de muncă şi/sau raportului de serviciu, precum şi acordarea tuturor 

drepturilor prevăzute de legislaţia muncii sau legislaţia privind funcţia publică pentru 

personalul din aparatul propriu şi din unităţile fără personalitate juridică aflate în subordine; 

 implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, 

îndeplinind următoarele activităţi: înregistrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de 

interese ale personalului din aparatul propriu al ministerului şi din unităţile fără personalitate 

juridică aflate în subordine, transmiterea spre a fi postate pe website-ul ministerului, 

transmiterea copiilor declaraţiilor la Agenţia Naţională de Integritate şi gestiunea acestor 

documente, conform legislaţiei în vigoare, asigurarea activităţii de consiliere etică a 

persoanelor din cadrul aparatului propriu al ministerului şi din cadrul unităţilor fără 

personalitate juridică aflate în subordinea instituţiei;  

 monitorizarea  întocmirii şi actualizării de către conducătorii de compartimente a fişelor de 

post pentru posturile din structura de organizare a aparatului propriu al ministerului şi a 

unităţilor fără personalitate juridică aflate în subordine şi  asigurarea gestionării lor conform 

prevederilor legale; 

 consilierea şi asistenţa de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual; 

 elaborarea şi transmiterea documentelor/lucrărilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, precum 

şi de Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 republicată;  
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 asigurarea asistenţei de specialitate pentru unităţile din subordinea ministerului, precum şi 

funcţionarilor publici care solicită informaţii privind reglementările legale din domeniul 

legislaţiei muncii. 

 

Asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a îmbunătăţirii continue a pregătirii profesionale, 

abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării prerogativelor de putere publică, în vederea 

dezvoltării unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul 

cetăţenilor, reprezintă un obiectiv strategic al Direcţiei de Resurse Umane. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, în cursul anului 2011, a fost   implementat “Software-

ul pentru Managementul Resurselor Umane” achiziţionat prin intermediul Proiectului “Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienţi” gestionat de Ministerul Mediului, finanţat din fonduri 

rambursabile. Programul pentru Managementul Resurselor Umane este o bază de date care cuprinde 

întregul personal al ministerului, fiind un instrument util în ceea ce priveşte activităţile curente din 

cadrul Direcţiei Resurse Umane, cum ar fi:  elaborarea proiectelor de ordine, a referatelor şi a altor 

documente care privesc toate modificările posibile ale contractelor individuale de muncă şi/sau ale 

raporturilor de serviciu, generarea de rapoarte privind situaţia pesonalului, şi altele. 

 

În funcţie de resursele disponibile a fi alocate în scopul formării profesionale a funcţionarilor 

publici, în urma consultărilor efectuate cu Comisia paritară, s-au aprobat  măsurile privind 

pregătirea profesională a funcţionarilor publici, planul anual de perfecţionare profesională şi 

fondurile alocate de la bugetul Ministerului mediului şi pădurilor,  în scopul instruirii funcţionarilor 

publici. 

 

În anul 2011, au participat la cursuri de formare profesională în cadrul unor proiecte implementate 

de Agenţia Naţionaţă a Funcţionarilor Publici, 31 de persoane, astfel: 

- 20 funcţionari publici au absolvit cursuri E.C.D.L.; 

- 11 funcţionari au absolvit cursuri de limbă franceză. 

 

Din fondurile alocate formării profesionale, în cursul anului 2011, au participat la cursuri de 

formare profesională 5 funcţionari publici. 

 

În vederea asigurării respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de îmbunătăţire continuă a 

abilităţilor şi pregătirii profesionale, la evaluarea performanţelor profesionale individuale, au fost 

identificate în raportul de evaluare domeniile în care funcţionarii publici, din cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor, necesită formare profesională în perioada următoare.  

  

Prin activitatea Compartimentului Prevenire Riscuri Profesionale şi Protecţie s-au luat măsuri 

pentru:  

 asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, prevenirea riscurilor profesionale, 

informarea şi instruirea acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente;  

 evaluarea  riscurilor  pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea 

locurilor de muncă; 

 îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii salariaţilor prin măsuri de 

prevenţie, care să fie integrate în ansamblul activităţilor ministerului la toate nivelurile 

ierarhice; 
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 ca accesul în zonele cu risc ridicat şi specific, să fie permis numai lucrătorilor care au primit 

şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate; 

 cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi 

de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

 informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta 

este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie 

necesare; 

 asigurarea controlului medical periodic şi, după caz, controlului psihologic periodic, ulterior 

angajării; 

 acordarea primului ajutor,  stingerea incendiilor şi evacuarea angajaţilor, adaptate naturii 

activităţilor şi mărimii unităţii, stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate, 

îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

 

 

 

Activitatea Serviciului Sisteme Informatice  

 
În anul 2011, Serviciul Sisteme Informatice, din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, a 

desfăşurat următoarele activităţi: 

- a asigurat menţinerea la parametrii funcţionali a reţelei de calculatoare a instituţiei în 

conformitate cu cerinţele impuse de standardele de securitate;   

- a participat împreună cu unităţile subordonate la elaborarea strategiei de informatizare  şi 

dezvoltare IT sub coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;  

- a analizat sistemul informatic al instituţiei şi a propus modalităţi de îmbunătăţire a acestuia 

prin achiziţii de echipamente de calcul, software şi accesorii;  

- a realizat fotografii şi a înregistrat audio-video momentele importante din cadrul 

evenimentelor mediatice, în vederea transmiterii lor către mass-media, precum şi a postării 

lor pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor;  

- a publicat comunicatele de presă pe site-ul oficial al ministerului;  

- a asigurat administrarea serverelor LINUX şi WINDOWS din Data Center, a asigurat 

administrarea serviciilor aflate pe aceste servere (DNS, Firewall, Proxy, e-mail, DHCP, 

WINS, etc.), servicii necesare funcţionării în condiţii optime a tuturor staţiilor de lucru din 

cadrul  reţelei interne a Ministerului Mediului şi Pădurilor;  

- a asigurat administrarea serverelor WEB (www.mmediu.ro , www.deseurielectrice.ro, 

www.cites.ro , etc.);  

- a asigurat conectarea la internet a utilizatorilor reţelei de calculatoare a instituţiei şi a stabilit 

parametrii de routing;  

- a creat pe server conturi de e-mail şi a configurat aceste conturi pe staţiile de lucru din 

reţeaua internă a Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

- a participat la securizarea reţelei de internet şi a participat la securizarea calculatoarelor 

aflate în reţea;  

- a monitorizat service-ul hardware (realizat de o firmă de specialitate) de întreţinere şi 

service-ul de reparaţii a echipamentelor din dotarea ministerului;  

- a asigurat suportul utilizatorilor (help desk);  

http://www.mmediu.ro/
http://www.deseurielectrice.ro/
http://www.cites.ro/
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- a creat noul site al instituţiei şi a colaborat şi colaborează cu direcţiile de specialitate în 

scopul dezvoltării şi actualizării conţinutului site-ului; 

- a creat noi site-uri instituţiei (RO-EEA-EIONET, CSD19 şi DEZVOLTARE DURABILĂ) 

şi a colaborat şi colaborează cu direcţiile de specialitate în scopul dezvoltării şi actualizării 

conţinutului acestor site-uri; 

- a asigurat gestionarea şi întreţinerea site-urilor instituţiei, a postat informaţiile primite de la 

direcţiile de specialitate;  

- a actualizat zilnic site-ul ministerului (www.mmediu.ro ) cu informaţii de interes public 

privind activitatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, informaţii pe care le primeşte de la 

direcţiile de specialitate; 

- a asigurat interfaţa tehnică cu partenerii IT ai instituţiei în problemele de specialitate; 

- a colaborat cu celelalte compartimente pentru a asigura funcţionarea în bune condiţii a 

reţelei interne, a accesului la Internet şi la poşta electronică a posturilor de lucru individuale. 

A decis asupra modului de rezolvare a incidentelor semnalate şi în funcţie de gravitatea 

problemei, a contactat furnizorii de servicii IT şi a informat şefii ierarhici; 

- a răspuns de întreţinerea şi repararea aparaturii IT în colaborare cu furnizorii de servicii; 

- a înaintat Direcţiei Resurse Umane propuneri pentru participarea personalului instituţiei la 

cursuri de perfecţionare în domeniul IT şi nu numai; 

- a propus realizarea compatibilităţii sistemelor IT din unităţile teritoriale, unităţi subordonate 

sau aflate în coordonarea ministerului ori aflate sub autoritatea ministerului, prin măsuri 

specifice sistemelor deschise, cu respectarea normelor de securitate. 

  
  

 

Activitatea Unităţii de Politici Publice şi Managementul Calităţii 
 

 

Activitatea Unităţii de Politici Publice şi Managementul Calităţii în anul 2011 a cuprins, în 

principal, următoarele aspecte: 

 Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor din Programul de Guvernare 2009 - 2012, 

capitolul 18 - Protecţia mediului înconjurător; Perioada: lunar 

 Realizarea şi transmiterea către Secretariatul General al Guvernului,  a Raportului lunar 

privind îndeplinirea angajamentelor din Programul de Guvernare 2009-2012, în cadrul 

aparatului propriu, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 

autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP); Perioada: lunar 

 Realizarea şi transmiterea Raportului cadru comprehensiv asupra actului de guvernare la 

nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea MMP, pentru perioada decembrie 2009 - iunie 2011;  

Perioada: iunie 2011 - iulie 2011   

 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de implementare a Sistemului de control intern 

managerial (SCIM) regăsite în Programul de dezvoltare SCIM al MMP; 

 Analiza şi raportarea rezultatelor implementării SCIM în cadrul tuturor structurilor MMP, 

către Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de conturi a României;  Perioada: trimestrial  

 Sprijinirea structurilor MMP în vederea dezvoltării SCIM;                    

 Coordonarea şi monitorizarea implementării Programului Naţional de Reformă, componenta 

mediu şi schimbări climatice.  

http://www.mmediu.ro/
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 Realizarea Planului de Acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de reformă 

2011-2013, capitolul referitor la mediu şi schimbări climatice.  

 Prezentarea politicilor publice şi programelor din domeniul mediului, apelor şi pădurilor, 

pentru includerea în Programul Naţional de Reformă, care implementează la nivel naţional, 

prevederile strategiei Europa 2020; 

 Realizarea unor evenimente de comunicare pentru prezentarea politicilor publice de mediu 

care contribuie la implementarea Planului Naţional de Reformă; 

 Monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în cadrul Programului Naţional de 

Reformă; raportarea progreselor înregistrate; 

 Sprijinirea elaborării Documentelor de Planificare Strategică pentru structurile de 

specialitate care au solicitat UPPMC, conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor 

nr. 509/2010; 

 Elaborarea draftului pentru Planul Strategic Instituţional actualizat pentru a fi aprobat de 

către Grupul de Management; 

 Prezentarea punctelor de vedere pentru proiectele de documente de politică publică 

(conform H.G. 775/2005) şi pentru proiectele de acte normative; 

 Punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la activitatea UPPMC prevăzute în Planul 

de acţiuni aprobat prin Memorandum al Guvernului, cu tema: Adoptarea planurilor de 

acţiune în urma finalizării fazei a doua a proiectului de asistenţă tehnică privind Analiza 

Funcţională a administraţiei publice din România, asumat de Guvernul României în cadrul 

Memorandumului de Înţelegere între Comisia Europeană şi România pentru acordarea 

împrumutului în valoare de 5 miliarde Euro; 

 Comunicarea cu reprezentanţii DG Environment în contextul pregătirii şi adoptării Planului 

European de Acţiune privind Eco-inovarea; 

 Implementarea Programului Life+ în perioada  august 2011 - noiembrie 2011; 

 Coordonarea grupului de lucru referitor la Planul Naţional privind Achiziţiile Publice 

Durabile, împreună cu Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ; 

 Elaborarea unui proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea Planului Naţional de 

Acţiune pentru Achiziţii Publice Durabile în România, pentru perioada 2013-2016, 

împreună cu Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ. 

 

 
 
 

Activitatea Direcţiei Inspecţie şi Control 
 

Direcţia Inspecţie şi Control este organizată la nivel de direcţie în subordinea directă a ministrului 

mediului şi pădurilor.  

 

În baza Programului Unic de Inspecţii Tematice pentru anul 2011, aprobat de ministrul mediului şi 

pădurilor, reprezentanţii Direcţiei Inspecţie şi Control au efectuat verificarea unor instituţii aflate în 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor (care nu au mai fost 

inspectate în ultimii 2 ani) după cum urmează:  
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- verificări la agenţii pentru protecţia mediului şi agenţii regionale pentru protecţia 

mediului - privind activitatea de bază a acestora:  

propus realizat  

15 15 

 

- verificări la comisariate judetene şi comisariate regionale ale Gărzii Naţionale de 

Mediu - privind activitatea de bază a acestora: 

propus realizat 

7 6 

 

- verificări la direcţii silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva privind 

modul de administrare a pădurilor: 

 

propus realizat 

8 7 

 

- verificarea unor asociaţii judeţene de vânătoare şi pescuit sportiv privind administrarea 

fondului cinegetic: 

 

propus realizat 

4 2 

 

- verificarea administraţiilor unor parcuri naturale şi naţionale privind modul de 

respectare a obligaţiilor asumate de administratori conform contractului de administrare: 

 

propus realizat 

7 7 

 

- verificarea unor administraţii bazinale de apă pentru analiza situaţiei lucrărilor de 

înlăturare şi prevenire a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi a modului de 

întreţinere şi exploatare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor: 

 

propus realizat 

8 7 

 

- verificări la Rezervaţia Biosferei Delta Dunării privind activitatea de bază a acesteia. 

- verificarea unui centru meteorologic regional privind modul de utilizare şi exploatarea 

infrastructurii specifice.   

 

În concluzie, în perioada 01.01 – 31.12.2011 au fost efectuate un număr de 46 controale tematice 

din totalul de 52 controale tematice planificate conform Programului Unic de Inspecţii Tematice 

pentru anul 2011.  

 

În perioada 01.01 – 31.12.2011  au fost primite 37 sesizări, petiţii, contestaţii, etc, de la diverse 

persoane fizice, persoane juridice, cât şi instituţii publice, repartizate spre soluţionare Direcţiei 

Inspecţie şi Control. Din  cele  37 de sesizări, 10 au fost redirecţionate sau clasate ca anonime 
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(aspectele sesizate fiind reţinute şi constituind obiective de control la inspecţiile tematice ulterioare) 

iar 27 au fost soluţionate în urma verificărilor efectuate în teren prin întocmirea de note şi rapoarte 

de control.  

 

Pe parcursul anului 2011 s-au efectuat un număr total de 72 de deplasări în teritoriu. Echipele 

de control şi inspecţie sunt formate din minim două persoane şi pentru atingerea tuturor obiectivelor 

prevăzute în planurile de inspecţie sau control sunt necesare în general 5 zile lucrătoare. Au existat 

cazuri când, pentru verificarea tuturor obiectivelor incluse în planul de control, deplasările au 

necesitat şi câte 8-10 zile lucrătoare (vezi cazul direcţiilor de ape). 

 

 
 

Activitatea Compartimentului Audit 
 

 

I. Realizări ale Compartimentului Audit în anul 2011 

Conform Planului anual de audit intern pentru anul 2011, înregistrat la Compartimentul Audit sub 

nr.35.341/CA/16.12.2010 aprobat de conducerea ministerului, în anul 2011 au fost realizate 

următoarele activităţi de audit intern: 

 

I.1. Activităţi de raportare 

Activitatea de raportare a activităţii de audit intern aferentă anului 2010, realizată în perioada 

03.01.2011-24.01.2011, s-a finalizat prin elaborarea Raportului nr.47032/CA/24.01.2011 privind 

activitatea de audit intern realizată în anul 2010, aprobat de conducerea ministerului. 

Raportul nr.47032/CA/24.01.2011 a fost transmis în termenele prevăzute de cadrul legal în 

vigoare atât la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice (până 25 ianuarie 2011), cât şi la Curtea de Conturi a României 

(până sfârşitul trimestrului I 2011). 

 

Activitatea de raportare a activităţii de audit intern aferentă anului 2011, realizată în perioada 

03.01.2012 – 24.01.2012, s-a finalizat prin elaborarea Raportului nr.48.024/CA/24.01.2012 

privind activitatea de audit intern realizată în anul 2011, aprobat de conducerea ministerului. 

Raportul nr. 48.024/CA/24.01.2012 a fost transmis în termenele prevăzute de cadrul legal în 

vigoare atât la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice (până 25 ianuarie 2012), cât şi la Curtea de Conturi a României 

(până sfârşitul trimestrului I 2011). 

 

I.2. Misiuni de audit intern 

Pentru anul 2011 au fost planificate 8 misiuni de audit intern, care au fost realizate şi  finalizate 

cu rapoarte de audit intern aprobate de conducerea ministerului. 

 

Denumirea misiunilor de audit intern, numărul şi data raportului de audit intern sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire misiune de audit intern Numărul şi data raportului  
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1.  Auditul activităţii desfăşurate de  Direcţia Generală de 

Achiziţii Publice şi Administrativ 

Raportul nr. 

47184/CA/20.05.2011 

 

2.  Evaluarea auditului intern din cadrul RNP Romsilva Raportul nr. 

47.212/CA/09.06.2011 

 

3.  Evaluarea auditului intern din cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului 

Raportul nr. 

47.176/CA/17.05.2011 

 

4.  Auditul activităţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 

„Delta Dunării” Tulcea 

Raportul nr. 

47.317/CA/30.09.2011 

 

5.  Auditul activităţii Direcţiei Plăţi din cadrul DG AM POS 

Mediu 

Raportul nr. 

47.315/CA/30.09.2011 

 

6.  Auditul privind execuţia bugetară aferentă anului 2010 la 

ITRSV Braşov 

Raportul nr. 

47.331/CA/14.10.2011 

 

7.  Evaluarea procesului şi a stadiului de implementare a 

sistemelor de control managerial în baza prevederilor 

O.M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului 

controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Raportul nr. 

47.360/CA/07.11.2011 

 

8.  Misiune privind stadiul implementării recomandărilor 

formulate în rapoartele de audit intern 

Raportul nr. 

47.409/CA/21.12.2011 

 

 

 

Domeniile şi structurile auditate au fost următoarele:  

 

Domeniile auditate Structuri auditate 

Achiziţii publice   Direcţia Generală de Achiziţii Publice şi 

Administrativ 

Audit intern  RNP Romsilva 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Fundamentarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli  

Situaţiile financiare  

Inventarierea patrimoniului  

Administrarea domeniului public de interes 

naţional  

Constatarea şi aplicarea contravenţiilor 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” Tulcea 

Activitatea de plată specifică AM POS Mediu  DG AM POS Mediu 
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Execuţia bugetară  ITRSV Braşov 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” Tulcea 

Sistemul de control intern  managerial  Toate structurile din cadrul MMP şi unităţi 

subordonate/în coordonare/sub autoritate 

 

 I.3. Misiuni de audit ad-hoc 

La solicitarea conducerii ministrului mediului şi pădurilor au fost realizate următoarele misiuni ad-

hoc: 

 în intervalul 15.03.2011-28.03.201 a fost realizată misiunea de audit cu tema „Verificarea 

modului de respectare a cadrului normativ şi procedural, precum şi a „Codului privind 

conduita etică a auditorului intern” de către auditorul intern din cadrul Agenţiei Regionale 

pentru Protecţia Mediului (ARPM) Piteşti cu ocazia auditului intern efectuat în baza 

ordinului de serviciu nr.10.663/17.11.2010 emis de directorul executiv al ARPM Piteşti”, 

finalizată cu raportul de audit nr. Raportul nr. 47.142/CA/05.04.2011. 

 în intervalul 27.06.2011-29.07.2011 a fost realizată misiunea de audit cu tema „Verificarea 

conformităţii, realităţii, exactităţii şi eligibilităţii cheltuielilor proiectului IWRM Net-CA 

„Către o reţea de schimb la nivel european pentru integrarea eforturilor de cercetare în 

domeniul managementului integrat al resurselor de apă”, finalizată cu Raportul nr. 

47270/CA/19.08.2011. 

 

 

I.4. Alte activităţi de audit intern 

 

I.4.1. Dezvoltarea cadrului metodologic privind activitatea de audit intern prin actualizarea şi 

aprobarea: 

 Elaborarea „Manualului de management a riscurilor”, ediţia a I-a,  la nivelul 

Compartimentului Audit, aprobat de ministrul mediului şi pădurilor la data de 11.02.2011. 

 Elaborarea „Registrului riscurilor” la nivelul Compartimentului Audit în data de 

25.02.2011 

 Elaborarea „Programului de asigurare şi îmbunătăţire a activităţii de audit intern” 

pentru anul 2012 aprobat de conducerea ministerului la data de 21.12.2011 

 Elaborarea “Procedurii de arhivare a documentelor în cadrul Compartimentului Audit 

“, aprobată de ministrul mediului şi pădurilor la data de 20.06.2011 

 Procedura operaţională de avizare a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de 

audit public intern din cadrul unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub 

autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi modelul de Aviz,  aprobată de ministrul 

mediului şi pădurilor la data de 10.10.2011. 

 

I.4.2. Avizarea Normelor metodologice de audit intern specifice unităţilor din subordinea, sub 

autoritatea, în coordonarea MMP 

Instituţiile care au transmis Norme metodologice spre avizare şi data avizării sunt prezentate în 

tabelul următor: 

Instituţia  Data avizării 

ITRSV Ploieşti 03.03.2011 

ITRSV Focşani 04.03.2011 
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ITRSV Suceava 07.04.2011 

RNP Romsilva 27.04.2011 

AFM 16.05.2011 

ANAR 24.02.2011 

Garda Naţională de Mediu 12.10.2011 

 

 

I.4.3. Planificarea activităţii de audit intern 

 Elaborarea Planului de audit intern pentru anul 2012 şi a Planului strategic de audit intern 

pentru perioada 2012-2014, aprobate de ministrul mediului şi pădurilor la data de 

13.12.2011. 

 


