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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Conferință de închidere a Programului RO04 ”Reducerea substanțelor periculoase”  
finanțat prin Granturile SEE 2009 - 2014 

 
 
 
Ministerul Mediului, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2009 – 2014, a 

organizat vineri, 06 octombrie 2017, conferința de închidere a Programului RO04 ”Reducerea 

substanțelor periculoase”. 

 

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele de program, rezultatele obținute prin 

proiectele implementate și  gradul de atingere a indicatorilor stabiliți prin Acordul de Program. 

Prin program au fost implementate 10 proiecte, cu un buget total contractat de 10.675.181 

euro.  

 

Totodată, au fost vizitate laboratoarele de analiză a substanțelor periculoase dezvoltate de 

Administrația Națională ”Apele Române” prin proiectul ”Către un mediu acvatic adecvat 

(TPAE)”, respectiv Institutul de Biologie București al Academiei Române prin proiectul ”Sistem 

de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)”. 

 

Obiectivele Programului RO04 ”Reducerea Substanțelor Periculoase”, care au fost atinse prin 

rezultatele obținute, au vizat îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în domeniul 

substanțelor chimice și deșeurilor periculoase și sporirea cunoștințelor și experienței privind 

legislația referitoare la substanțele și deșeurile periculoase. 

 

Astfel, prin rezultatele sale Programul RO04 asigură resursa tehnică (experți) pentru evaluarea si 

monitoringul substanțelor periculoase din mediu, precum și instrumente de 

identificare/urmărire a SVHC, cum ar fi: registre, baze de date, sisteme de schimb de 

informații, proceduri, ghiduri, scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană, 
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metodologii de estimare a riscului asociat substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu, 

studii dezvoltate pentru o serie de instituții publice. 

 

La evenimentul de închidere au participat reprezentanți ai Norvegiei, în calitate de Stat 

Donator, ai Agenției de Mediu din Norvegia, promotorii de proiecte și reprezentanți ai 

partenerilor norvegieni implicați în proiectele derulate prin Program. De asemenea, au fost 

prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, în calitate de Punct Național de Contact pentru Granturile SEE, ai Unității Centrale de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAPI – Ministerul Finanțelor), ai Autorității de 

Certificare și Plată. 

 

Programul RO04 - Reducerea substanțelor periculoase sprijină implementarea obiectivelor 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 prin prevenirea efectelor negative ale substanțelor 

chimice și deșeurilor periculoase asupra mediului. Obiectivul, rezultatele și indicatorii 

programului reflectă scopurile și prioritățile strategiilor și planurile de acțiuni adoptate recent 

la nivel european și național. 
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