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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR AFERENT 

ANULUI 2010 

 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P) se organizează 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, infrastructura 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+). 

 

Activitatea Direcţiei Generale de Investiţii în anul 2010 

 

Luând în considerare execuţia bugetară la sfârşitul lunii iunie a anului curent şi având în vedere 

ultimele evoluţii din teritoriu legate de noi debite record înregistrate în bazinele hidrografice Prut-

Bârlad şi Siret, ca şi pe cursul Dunării, debite ce s-au soldat deja cu pierderi de vieţi omeneşti şi 

însemnate pagube materiale în numeroase zone ale ţării, reprioritizarea obiectivelor de investiţii a 

apărut chiar ca o necesitate de primă urgenţă. 

Astfel, dat fiind faptul că obiectivele de investiţii finanţate parţial din credite externe şi 

cofinanţare de la bugetul de stat s-au făcut pe baza negocierilor cu banca finanţatoare, în baza unei 

prioritizări iniţiale, s-a procedat la o revizuire şi reprioritizare a obiectivelor de investiţii ţinînd cont de 

stadiul fizic, de data punerii în funcţiune şi de impactul socio-economic major creat prin amenajarea 

unitară a bazinelor hidrografice de pe întreg teritoriul României, prin adoptarea unui concept nou, 

adaptat la noile condiţii hidrologice şi meteorologice şi la cerinţele, din domeniul mediului, 

gospodăririi apelor şi silviculturii pe care trebuie să le îndeplinim ca ţară membră a Uniunii Europene. 

 Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor au ca scop de a preveni efectele 

distructive ale apelor mari, de a pune în siguranţă obiectivele economice deja existente, de a crea noi 

surse de apă, de a intensifica furnizarea către populaţie şi industrie a apei potabile şi industriale, de a 

asigura apa potabilă la parametrii corespunzători normelor sanitare şi de igienă publică şi de a elimina 

pericolul de pierdere a vieţilor omeneşti. 

 

Capitolul 70.01 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (A.N.A.R.) 



 

 

 

  3 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

Astfel, din cele 334 de obiective de investiţii cu rol de prevenire şi apărare împotriva 

inundaţiilor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, 1 poate fi încadrat în 

categoria obiectivelor de importanţă strategică – sistemul Watman, 262 de obiective se încadrează în 

categoria celor de prioritate mare, 60 de obiective de prioritate medie şi 11 în categoria celor de 

prioritate scăzută, putând fi propuse în vederea conservării active sau chiar a sistării. 

 

Pentru obiectivele cu finanţare integrală de la bugetul de stat s-a prevăzut în anul 2010 

suma de 183.165 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a fost de 200.457 mii lei.  

În acest sens, sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate 

Administraţiei Naţionale “Apele Române” este ilustrată prin tabelul următor: 

 

 

Milioane Lei

2010 PIF

RON % RON   Nr. Ob. RON % RON %

Total 

Portofoliu 

lucrari AN 

Apele Romane 334 8611 100% 434 134 4307 55% 3870 45%

Lucrare 

Strategica 

WATMAN 1 541 6% 0 0 541 100% 0 0%

Prioritate 

medie 60 2722 32% 320 71 768 40% 1634 60%

Prioritate mica 

(conservare 

activa/sistare) 11 2120 24% 0 0 200 10% 1920 90%

316 30% 114  63 2798 31%Prioritate mare 262 3228 37%

Alocări

Nr. Ob. 

Inv.

Valoare Totala 2011 - 2013 După 2013

 
 

În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 

2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea: 

    MILIOANE LEI 

  

Surse prevazute  2010-2013 

2010 2011 2012 2013 

Total        2010-

2013 

Bugetul de Stat 183 150 295 239 943 

BDCE 472 430 410 436 1.748 

POS 
5,1 5 130 305 390 830 

5,2 2 18 120 280 420 
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Fond Mediu 175 225 200 200 800 

Total 853 1.013 1.330 1.545 4.741 

 

Situaţia repartizării pe ani şi surse de finanţare pentru obiectivele de investiţii aflate în administrarea 

Administraţiei Naţionale “Apele Române” este reprezentată în tabelul următor: 

 

      MILIOANE LEI 

        Alocari 2010-2013 Rest de 

finantat 

dupa 

2014 
  

Surse de 

finantare 

Valoare 

Totala 
2010 2011 2012 2013 

Total       

2010-

2013 

Lucrari in curs de 

executie 

prevazute in lista 

de investitii 2010 

Buget Stat 

5458 

183 200 285 229 912 

3076 
Fond Mediu 175 225 180 180 760 

POS 
5,1 5 20 95 170 290 

5,2 2 18 120 280 420 

Lucrari in curs de 

executie 

prevazute in lista 

de investitii 2010 

BDCE 2612 412 430 410 436 1748 864 

WATMAN 

program strategic 

POS 541 1 110 210 220 541 

  

Lucrari noi si 

lucrari aparute in 

urma situatiilor 

de urgenta 

Buget Stat     10 10 10 30 

  

Fond Mediu       20 20 40 

POS 
5,1 

  

        0 

5,2         0 

Total 

Buget Stat   199 210 295 239 943 

  

BDCE   472 430 410 436 1748 

Fond Mediu   175 225 200 200 800 

POS 
5,1 

  

5 130 305 390 830 

5,2 2 18 120 280 420 

    8611 853 1013 1330 1545 4741 3940 

 

Capitolul 70.01 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul 65 –  Cheltuieli aferente 

programelor cu finanţare rambursabilă (A.N.A.R.) 
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Proiectul privind apararea impotriva inundatiilor in zona de S-V a Romaniei (F/P 1555/2006) - 

BDCE IV 

Proiectul a cuprins iniţial 11 obiective de investiţii. Indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de 

investiţii au fost aprobaţi prin H.G. nr. 1247/2006 şi a avut ca perioadă de implementare 2006 – 2009. 

S-a solicitat BDCE şi s-a obţinut o extindere a contractului de finanţare cu şase luni de zile, pentru 

două dintre proiectele care nu au mai putut fi finalizate în anul 2009: 

- “Amenajare râu Barzava şi afluenţii pe sectorul Râmna – Bocsa, jud. Caraş – Severin” 

- “Ecologizare râu Bega pe sectorul Timişoara – frontiera Serbia, jud. Timiş” 

Din aceste considerente, în bugetul pe anul 2010 s-a propus a fi prevăzută suma de 24.690.000 lei. 

Cele două obiective de investiţii au PIF în anul 2010 şi o valoare totală a investiţiei de 

116.261.000 lei.  

 

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

 

Proiectul a cuprins iniţial 113 obiective de investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor şi a fost 

aprobat prin H.G. nr. 163/13.02.2008.  Perioada de implementare a proiectului este 2007-2010.  Faţă 

de necesar, dat fiind plafonul cu încadrare în limită propus de MFP, în proiectul de buget pe 2010 a 

fost prevăzută doar suma de 412.121.000 lei.  

 

În urma reprioritizării, s-au identificat 32 de obiective de investiţii cu PIF în anul 2010 şi o 

valoare totală a investiţiei de 193.003.000 lei, 19 obiective de investiţii cu PIF în anul 2011 . 

 

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.  

Astfel, din cele 53 de obiective de investiţii cu rol de protecţie, 17 obiective se încadrează 

în categoria celor de prioritate mare, 20 de obiective de prioritate medie şi 16 în categoria celor 

de prioritate scăzută. 

Pentru obiectivele de la acest capitol, toate cu finanţare integrală de la bugetul de stat, s-a 

prevăzut în anul 2010 suma de 26.938 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a fost de 19.973 mii lei. 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” are în derulare lucrări hidrotehnice cu 

rol de 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 naturale. Perioada 

estimată de încheiere a derulării acestor obiective este de 2011-2015. 

Garda Naţională de Mediu are în derulare obiectivul de investiţii “Canton al Gărzii Naţionale 

de Mediu în comuna Crişan, judeţul Tulcea” cu termen de finalizare în anul 2011. Acest obiectiv are 

ca obiect de activitate exclusiv inspecţia rezervaţiei naturale Delta Dunării, zonă protejată declarată 

monument al naturii unicat în Europa. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia  Mediului asigură infrastructura pentru buna desfăşurare 

a activităţilor de protecţie a mediului, prin intermediul a 42 de Agenţii pentru Protecţia Mediului 

repartizate pe întreg teritoriul ţării.  
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De asemenea, se asigură dotările de laborator  şi alte aparate necesare acreditării pentru toate 

agenţiile din subordine din ţară, ca şi reparaţiile capitale aferente sediilor regionale sau sediului 

central. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor – administraţia centrală, are în derulare în anul 2010 

achiziţonarea cu prioritate a echipamentelor necesare completării reţelei naţionale de 

monitorizare a calităţii aerului, cu scopul de a implementa noua directivă cadru europene 

privind evaluarea şi monitorizarea calităţii aerului înconjurător. 

În acest sens, sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate pentru 

unităţile ce sunt incluse în acest alineat bugetar, este ilustrată prin tabelul următor: 

 

RON % RON

nr. 

Obiective RON % RON %

Total Portofoliu 

lucrari Protectia 

Mediului (ANPM, 

ARBDD, GNM, MMP) 53 268 100% 27 4 120 45% 108 40%

Prioritate mare 17 56 21% 9 4 45 80% 0 0%

Prioritate medie 20 80 30% 14 0 50 63% 8 10%
Prioritate mica 

(conservare 

activa/sistare) 16 132 49% 4 0 25 19% 100 90%

Valoare TotalaNr. 

Ob. 

Inv.

2011 - 2013 Dupa 2013PIF 2010

Alocat 

2010

 
În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 

2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea: 

 

 

Surse prevazute  2010-2013 

2010 2011 2012 2013 

Total        2010-

2013 

Bugetul de Stat 40 40 40 40 160 

Total 40 40 40 40 160 

 

Programe multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

 

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. 

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.  
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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”.  

Finanţarea programelor multianuale reprezintă contribuţia Ministerului Mediului şi 

Pădurilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura de mediu pentru 

respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE la 

Capitolul 22 "Mediu". Finanţarea acestor programe sunt prinse în bugetul Ministerului Mediului si 

Padurilor la capitolul Transferuri, respectiv Transferuri către Unităţile Administrativ Teritoriale. 

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 cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi 

calitativ. 

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. 

În propunerea de buget pentru anul 2010, conform Anexa nr. 3/23/28, pagina 1, valoarea alocată 

pentru perioada 2010-2013, pentru implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor, este de 942.856 mii lei, diferenţa de 5.294.739 mii lei fiind transferată pentru anii 

ulteriori: 

 Pentru anul 2010 - 230.450 mii lei; 

 Pentru perioada 2011 – 2013 - 712.406 mii lei. 

 

La întocmirea strategiei fiscal - bugetară pentru perioada 2011 – 2013, pentru implementarea 

programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, faţă de plafonul total de 

cheltuieli impus pentru perioada 2011-2013, valoarea alocată pentru perioada 2010-2013 este de 

952.219 mii lei, diferenţa de 5.073.252 mii lei fiind transferată pentru anii ulteriori:  

 

 Pentru anul 2010 - 230.450 mii lei; 

 Pentru perioada 2011 – 2013 - 721.769 mii lei. 

 

In perioada 2006-2009 au fost promovate un număr de 7 Hotărâri de Guvern privind unele 

măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin 

obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ teritoriale care au ca termen 

final de implementare anul 2013. 

Prin aceste Hotărâri de Guvern, au fost promovate spre finanţare un număr de 314 programe/ 

subprograme multianuale din care 157 programe/subprograme promovate în decembrie 2009 sunt 

neîncheiate ca urmare a lipsei de fonduri. 

 

Capitolul 80.01. – Acţiuni general economice – Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 

– Administraţia Naţională de Meteorologie 

 

Administraţia Naţională de Meteorologie are în derulare obiectivul de investiţii “Staţie meteorologică 

Bâlea Lac, judeţul Sibiu” care a fost receptionat si finalizat in anul 2010.  
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Prin obiectivele “Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnologice de funcţionare a reţelei 

naţionale meteorologice – clădire sediu Centrul Regional de prognoza vremii Bacău, jud. Bacău” si 

“Centrul Meteorologic Regional Iasi” se asigură infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor 

de observaţii şi măsurători de date meteorologice, utilizate la activităţile specifice de previziune 

meteorologică, privind elaborarea de diagnoze, prognoze şi avertizări asupra stării şi evoluţiei vremii.  

Pentru obiectivele Administratiei Nationale de Meteorologie, care sunt cu finanţare integrală de 

la bugetul de stat, s-a prevăzut în anul 2010 suma de 819 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a 

fost de 368 mii lei. 

În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 

2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea: 

    MILIOANE LEI 

  

Surse prevazute  2010-2013 

2010 2011 2012 2013 

Total        2010-

2013 

Bugetul de Stat 0,82 0,91 0,91 0,91 3,55 

Total 0,82 0,91 0,91 0,91 3,55 

 

Capitolul 83.01. – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – Inspectoratele Teritoriale 

de Regim Silvic şi de Vânătoare  - Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA  

 

Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare   

 

În decursul ultimilor ani, s-a procedat la împădurirea terenurilor degradate care nu mai puteau fi 

redate agriculturii, prin constituirea de perimetre de ameliorare la nivelul comunităţilor locale.  

Astfel, s-a împădurit o suprafaţă de circa 6000 de hectare, atât perimetre de ameliorare cât şi 

perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie. 

Menţionăm faptul că suma alocată este de 16.368 mii lei, având în administrare un număr de 131 

obiective de investiţii (122 perimetre de ameliorare în fond funciar şi forestier şi 9 obiective în 

domeniul înfiinţării de perdele de protecţie), din acestea un număr de 6 lucrări fiind prevăzute a avea 

punere în funcţiune în anul 2010. 

 

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA 

 

În anul 2010, prin Legea bugetului de stat  - nr.11/2010, pentru Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, s-au prevăzut 78.500 mii lei având ca sursă de finanţare bugetul de stat şi 34.896 mii lei din 

fonduri cu finanţare rambursabilă (B.D.C.E.).  

Întregul volum de investiţii reprezintă „lucrări în curs de execuţie”, fiind necesară menţinerea 

nivelului de finanţare prevăzut prin Legea bugetului de stat, pe fiecare capitol şi categorie de obiective 

de investiţii. 

Sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate pentru unitatea 

inclusă în acest alineat bugetar, este ilustrată prin tabelul următor: 
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RON % RON

nr. 

Obiective RON % RON %

Total Portofoliu 

lucrari RNP - 

ROMSILVA 366 1367 100% 136 25 1131 53% 105 39%

Prioritate mare 246 919 67% 26 25 893 97% 0 0%

Prioritate medie 80 299 22% 100 0 199 67% 5 50%
Prioritate mica 

(conservare 

activa/sistare) 40 149 11% 10 0 39 27% 100 48%

Alocari

Valoare TotalaNr. 

Ob. 

Inv.

2011 - 2013 Dupa 2013

Milioane Lei

PIF 2010

Alocat 

2010

 

În conformitate cu prevederile legii 500/2000 privind finanţele publice, la poziţia A ”Obiective 

de investiţii în continuare” sunt prevăzute 101 lucrări, pe o suprafaţă totală de 17.980 ha, exclusiv din 

domeniul reconstrucţiei ecologice prin împăduriri. Din totalul obiectivelor aflate în execuţie şi 

cuprinse la acest capitol, 25 de obiective au termen de punere în funcţiune în anul 2010.  

Precizăm că acest tip de obiective de investiţii solicită continuitate în finanţare şi execuţie pe 

întreaga perioadă de implementare (de 5-7 ani), întrucât sistarea lucrărilor ar pune în pericol 

atingerea stării de masiv şi implicit compromiterea întregii acţiuni. 

Având în vedere rolul esenţial al împăduririlor în diminuarea fenomenelor negative 

precum inundaţiile, seceta, sau eroziunea solului, este necesară susţinerea acţiunii, respectiv 

finanţarea acestor lucrări la nivelul existent. 

În conformitate cu prevederile legii 500/2000 privind finanţele publice, la poziţia C ”Alte 

cheltuieli de investiţii” sunt incluse în principal lucrări de refacere, consolidare sau reabilitare a 

drumurilor forestiere, precum şi lucrări de corectare a torenţilor.  

Reţeaua de drumuri forestiere administrată de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA a fost 

grav afectată de calamităţi naturale (viituri torenţiale).  

În acest context, lucrările au ca scop reabilitarea şi  refacerea zonelor afectate de distrugerile 

provocate de calamităţile naturale. 

Prin  realizarea lucrărilor de corectare a torenţilor, Regia Naţională a Pădurilor va contribui în mod 

esenţial la: 

- evitarea pierderilor de vieţi omeneşti, protejarea locuinţelor, a gospodăriilor şi a altor obiective 

de interes public sau privat, situate în vecinătatea reţelei hidrografice; 

- evitarea sau diminuarea gradului de avariere a infrastructurii (căi de transport de interes public 

sau tehnologic, conducte pentru transportul de gaze sau produse petroliere, etc); 

- diminuarea fenomenului de colmatare a lacurilor de acumulare şi protejarea surselor si reţelelor 

de alimentare cu apă potabila a localităţilor; 

- protejarea şi buna funcţionare a reţelei de drumuri forestiere, cu efecte favorabile atât asupra 

bunei gospodăriri a fondului forestier, cât şi pentru asigurarea comunicaţiilor între localităţi 

izolate, situate în zona de munte; 

- creşterea nivelului de siguranţă a zonei, cu efect favorabil asupra dezvoltării turismului. 

Subcapitolul d1 - cheltuieli cu intervenţiile pentru prevenirea efectelor produse de 

calamităţi naturale -  buget  de stat – la această poziţie  se finanţează: 



 

 

 

  10 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

d1.1 -  lucrări de corectare a torenţilor - 78 de perimetre din care 14 au termen de punere în 

funcţiune în anul 2010. Obiectivele sunt de importanţă deosebită în combaterea viiturilor, iar 

sistarea lor ar implica costuri foarte mari de readucere la funcţionalitate în cazul destabilizării 

întregului ansamblu de lucrări aflat în curs de execuţie. Precizăm ca circa 40% din lucrari se află 

în bazinele Siret – Prut. 

d1.2  - drumuri forestiere - 85 de obiective, din care 22 cu punere în funcţiune în anul 2010. 

 Obiectivele finanţate sunt drumuri forestiere magistrale sau axiale, pe care se transportă în 

medie peste 10.000 mc masă lemnoasă/an şi, în acest sens, aportul economic al acestora este 

semnificativ la balanţa economica a ţării.  

Subcapitolul d3 - investiţii finantate din fonduri cu finanţare rambursabilă - creditul 

B.D.C.E. stă la baza finanţării a 100 obiective de investiţii, din care 36 corecţii torenţi şi 64 drumuri 

forestiere. 

Pentru anul 2010, este prevăzută punerea în funcţiune a 9 perimetre de corectare a torenţilor şi 

31 de drumuri forestiere.  

În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse 

pentru anii 2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea: 

    MILIOANE LEI 

  

Surse prevazute  2010-2013 

2010 2011 2012 2013 

Total      

   2010-2013 

Bugetul de Stat 79 87 87 87 340 

BDCE 35 39 0 0 74 

Total 122 126 87 87 422 

Capitolul 83.01. – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – Inspectoratele Teritoriale 

de Regim Silvic şi de Vânătoare  - Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Titlul 65. 

“Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, “Proiectul de reconstrucţie a 

drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torenţilor din zonele forestiere” ( F/P 

1556/2006) – BDCE (2010 PĂDURI) 

Acest proiect a fost aprobat prin H.G. nr. 89/2008. Costul estimat al proiectului este de 

60.000.000 euro din care 48.000.000 euro împrumut BDCE şi 12.000.000 euro de la bugetul de stat. 

Perioada de implementare a proiectului a fost planificată pentru patru ani, respectiv 2006-2010.  

În conformitate cu OUG 64/2007 bugetul necesar pentru anul 2010 este prevăzut în titlul 65.01 

(2010 PĂDURI) “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, capitolul 83.01.65. 

Dat fiind faptul că acordul –cadru s-a aprobat abia în 2008, termenul de începere a lucrărilor 

prevăzut iniţial în acord (2006) nu a mai putut fi respectat, astfel că se impune prelungirea perioadei de 

aplicare a proiectului cu doi ani, respectiv trim. IV 2011. Faţă de necesar, dat fiind plafonul cu încadrare 

în limită propus de MFP, în proiectul de buget pe 2010 a fost prevăzută doar suma de 34.896.000 lei.  

În urma reprioritizării, s-au identificat 40 de obiective de investiţii cu PIF 2010 cu o 

valoare totală a investiţiei de 45.259.000 lei şi 60 de obiective de investiţii cu PIF 2011 cu o valoare 

totală a investiţiei de 119.841.000 lei.  
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Activitatea Direcţiei Generale Economice şi Financiare în anul 2010 

 

In anul 2010, Direcţia Generală Economică şi Financiară şi-a desfăşurat activitatea conform 

HG nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, şi a asigurat 

gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri ce 

fac obiectul finanţării, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în cadrul serviciului Buget: 

În anul 2010 Direcţia Generală Economică şi Financiară, prin acest serviciu a gestionat şi 

urmărit evoluţia bugetului întocmind documentele necesare pentru: 

• deschideri de credite bugetare şi repartizarea acestora; 

• virări de credite bugetare de la un articol la altul, în conformitate cu Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice; 

• rectificări bugetare. 

În anul 2010 bugetul iniţial al Ministerului Mediului şi Pădurilor a fost de 1.697.531 mii lei. În 

timpul anului, rectificarilor bugetare, disponibilizărilor şi suplimentărilor prin Hotarare a Guvernului, 

au fost efectuate modificări în structura bugetului ajungandu-se la un buget al MMP de 1.831.678 mii 

lei. 

De asemenea, s-a urmarit realizarea unei bune execuţii bugetare analizând periodic execuţia 

plaţilor de casă şi înaintând conducerii ministerului propuneri pentru realocarea fondurilor în funcţie 

de execuţia la sfârşitul fiecărei luni. 

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

fost transmisă lunar la Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Conform Ordinului 1792/2002, Direcţia Generală Economică şi Financiară a urmarit execuţia 

contabilităţii de angajamente prin evidenţă şi analiza angajamentelor bugetare, legale întocmite de 

către direcţiile de specialitate, şi efectuarea de catre serviciul financiar a ordonanţărilor cheltuielilor şi 

plata efectivă. 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în 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 2010 s-a realizat documentaţia pentru acţiuni privind următoarele activităţi: 

• deplasări interne - a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea deplasărilor în ţară 

(propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de plată 

/încasare, deconturi ); 

• deplasări externe - a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea acestor deplasări 

(propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonanţări de plată – dispoziţii de plată 

/încasare, devize estimative, ordine de vanzare cumparare lei/valută, deconturi ); 

• protocol, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea a opt acţiuni de protocol; 

• întreţinerea şi funcţionarea ministerului: În anul 2010, pentru buna desfăşurare în condiţii normale 

a activităţii ministerului, au fost efectuate o serie de cheltuieli ce s-au concretizat în: 

- întocmire deconturi materiale şi servicii; 

- întocmirea a 3.688 ordine de plată prin trezorerie şi bănci comerciale. 

• investitii: În anul 2010 s-au întocmit şi depus la trezorerie documentaţii pentru 3 poziţii de achiziţii 

pentru active fixe, documentele întocmite fiind: 

- lista de investiţii; 

- deschidere de finanţare pentru obiectivele şi investiţiile aprobate. 
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Pentru aceste activităţi s-a întocmit documentaţia obligatorie conform OMF 1792/2002, acestea 

fiind însoţite de avizul controlului financiar preventiv propriu şi, după caz, al controlului financiar 

preventiv delegat. 

• calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal 

Numarul mediu de salariaţi în anul 2010 a fost de 575. S-au intocmit lucrări privind plata 

drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal. De asemenea, s-au întocmit fişele fiscale pentru 

anul 2009, s-au întocmit lunar declaraţii, situaţii şi raportări privind obligaţiile către bugetul de stat, 

adeverinţe de salariu etc. 

• alte acţiuni: 

În anul 2010 MMP a plătit cotizaţii şi contribuţii către organisme internaţionale în suma de 

13.820 mii  lei, conform legislaţiei în vigoare. 

Tot în cadrul compartimentului financiar se desfăşoară activitatea de casierie care cuprinde 

mai multe operaţiuni ce asigură realizarea în condiţii optime a execuţiei bugetare şi anume: 

- încasări şi plăţi în numerar lei şi valută (salarii, avansuri şi deconturi deplasări interne şi 

externe, avansuri şi deconturi materiale, servicii, protocol, plăţi îndemnizaţii de concurs); 

- ridicare şi depunere de documente în trezorerie şi bănci. 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în cadrul Serviciului Contabilitate: 

Serviciul Contabilitate răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii ministerului, 

respectiv a: 

• imobilizărilor corporale şi necorporale; 

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

• obiectelor de inventar; 

• BCF-urilor şi a benzinei consumate cu autoturismele ministerului, conform reglementarilor legale; 

• furnizorilor; 

• decontărilor privind asigurările sociale, fondul de somaj, asigurări de sănătate, impozitul pe salarii; 

• avansurilor spre decontare şi a celorlaţi debitori; 

• decontărilor pentru deplasările externe ale salariaţilor ministerului; 

• decontărilor pentru acţiunile de protocol, conform reglementarilor legale; 

• contabilitatea salariilor; 

• plăţilor efectuate din credite deschise pe capitole şi subcapitole, iar în cadrul acestora pe categorii de 

cheltuieli. 

 

Serviciul Contabilitate întocmeste lunar: 

• balanţe analitice pentru fiecare cont analitic din balanţa de verificare sintetică; 

• balanţa de verificare pentru activitatea proprie a ministerului; 

• centralizează situaţiile financiare ale activităţii proprii a ministerului, activitatea dezvoltării regionale, 

activitatea de venituri proprii şi a unităţilor din subordine şi le depune trimestrial la Ministerul 

Economiei şi Finanţelor; 

• întocmeşte registrul-jurnal, registrul inventar şi registrul cartea-mare. 

Gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, fonduri 

externerambursabile şi nerambursabile precum şi din venituri proprii a fost asigurată în anul 2010 de 

către Direcţia Generală Economică şi Financiară avându-se în vedere o utilizare judicioasă a acestora 

în conformitate cu dispoziţiile prevederilor legale în vigoare. 

Astfel, execuţia bugetară la sfârşitul anului 2010 s-a realizat în procent de 90 % la nivelul 

întregului buget, iar pe capitolele bugetare după cum urmează: 

• capitolul 70.01’’Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică’’- 93,05 %; 
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• capitolul 74.01’’Protecţia mediului’’- 89,74%; 

• capitolul 80.01’’ Acţiuni generale economice’’ – 94,65 %; 

• capitolul 83.01’’ Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare ’’ – 98,13%; 

Au fost asigurate la termen plata drepturilor salariale, a obligaţiilor către buget şi cître diverşii 

prestatori de servicii conform contractelor. 

Activitatea Direcţiei Generale Achizitii Publice şi Administrativ în anul 2010 

 

I. Obiectivele pentru anul 2010: 

 

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 

 

     II.   Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivelor 

 

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

fundamentat şi actualizat, în 4 etape, 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: 

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 îndeplinite obligaţiile referitoare la publicitate şi comunicare pentru procedurile 

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

e) 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; 

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

publice. 

 3.  S-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. 

 4.  Pe baza solicitărilor de la structurile din componenţa ministerului privind transportul aerian 

pentru rutele interne şi internaţionale s-au rezervat şi emis bilete de avion prin operatori economici 

specializaţi. 

 5.  S-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.). 
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 6.  A primit, verificat şi 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. 

 7.  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  2010  au fost încheiate un număr de 124 

contracte pentru bunuri, servicii şi lucrări necesare bunului mers al activităţii ministerului, din  care  84 

contracte  au fost atribuite prin proceduri desfăşurate integral prin mijloace electronice, realizându-se 

un procent online de 24,32%.  

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 2010. 

Activitatea Direcţiei Generale Juridice în anul 2010 

 

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. 

 În anul 2010, 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. 

Acte normative: 

În perioada 01.01.2010-31.12.2010, Direcţia Generală Juridică a verificat, avizat şi promovat 

pentru avizare, un număr de 2551 de proiecte, din care: 

- 68 hotărâri de Guvern, 

- 9 ordonanţe de urgenţă a Guvernului, 

- 14 legi, 

- 2460 ordine ale ministrului din care 69 publicate în Monitorul Oficial al României. 

 

 De asemenea, DGJ a gestionat avizarea unui număr de 256 proiecte de acte normative, 

iniţiate de alte instituţii şi transmise la avizare către Ministerul Mediului şi Pădurilor.  

 

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. 

Reprezentare în instanţă: 

DGJ a gestionat în perioada 01.01.2010-31.12.2010 un număr de 408 dosare aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti. 
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Relaţia cu parlamentul şi dialog social: 

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 Direcţia Generală Juridică a gestionat un număr de: 

- 489 de întrebări şi interpelări 

- 71 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. 

  

Activitatea Direcţiei de Comunicare în anul 2010:  

Direcţia de Comunicare este direcţia funcţională din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

(M.M.P.) 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 2010, a constat în: 

 Editarea şi transmiterea către presă a 423 comunicate şi informari de presă 

 Înregistrarea şi gestioarea a 448 solicitari scrise venite din partea reprezentanţilor mass-media  

 organizarea a peste  20 de Conferinţe de Presă, la nivel central 

 intermedierea a  peste 105 de apariţii ale demnitarilor MMP în emisiuni radio/tv 

 realizarea şi transmiterea zilnică a rapoartelor de monitorizare a presei (cantitative şi calitative) 

 redactarea discursurilor pentru participările demnitarilor M.M.P în cadrul evenimentelor publice 

 organizarea celor 5 ediţii ale Campaniei  pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice 

Marea Debarasare, în cadrul căreia s-au colectat peste 1500 tone de DEEE-uri 

 D.C a asigurat participarea MMP la Romenvirotec 2010 - 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 seminariile "Politici de 

mediu pentru conservarea biodiversităţii în România "Programe verzi pentru un mediu 

curat" şi "Economia verde şi securitatea mediului", "Apă, sol, pădure: managementul durabil 

al resurselor naturale", "Vremea şi Clima".  

 D.C a actualizat cu imagini (galeria foto) şi informaţii site-ul MMP 

 D.C a realizat şi gestionat, la nivelul anului 2010, un număr de 10 parteneriate cu: 

- Asociaţiile Ecotic, Environ, Recolamp, RoRec, S.C CCR Logistics System RO S.R.L, 

S.C. RematHolding Co S.R.L, S.C. Greenwee International S.R.L, S.C. Stena DTM 

S.R.L. pentru Marea Debarasare, 

- CD PRESS – pentru realizarea concursului pe teme ecologice „Şcoli pentru un viitor 

verde”,  

- Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (pentru “Eco-Şcoala”, „Să învăţăm despre 

pădure”, „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” şi a programelor cu caracter 

naţional de educaţie pentru mediu: “Patrula Eco” şi „Eco-Fotografia anului”),  

- cu Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta pentru realizarea a două campanii: “Salvează râul 

Argeş!” şi „Ziua Dunării”.  
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- cu Umbrela Verde pentru responsabiliza populaţia României cu privire la respectarea 

mediului înconjurător,  

- cu IRSCA Gifted Education în vederea promovării şi implementării în România, la nivelul 

unităţilor de învăţământ, a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu. 

- cu Green Revolution, realizând Green Business Index (primul top al companiilor verzi din 

Romania) şi a Galei Anuale Verzi, ambele acţiuni promovând un management eficient din 

punct de vederea al mediului, în interiorul companiilor româneşti. 

-  cu Fundaţia Prais ce are ca scop implementarea Mişcării Naţionale de plantări de copaci 

şi plante intitulată „Milioane de oameni milioane de copaci”.  

- 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. 

-  cu Fundaţia Grupul de Initiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă în scopul organizării 

de forumuri, simpozioane, dezbateri deschise, cu posibilitatea oferirii unui cadru instituţional 

pentru dezbaterea responsabilă a problemelor dezvoltării României.  

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII  CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURA 

În cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul şi Registratură în cursul anului 2010 s-au 

desfăşurat următoarele activitati :  

 interpelari telefonice – circa 5000 ; 

 numar estimativ de vizitatori ai Compartimentului Relatii Publice care au fost informaţi şi 

îndrumaţi în rezolvarea solicitărilor  - cca 1200 ;  

 acordări audienţe: 35 de persoane; 

 primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la petiţiile în baza Legii 233/2002 – 

2508 de petiţii 

 primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la cererile adresate MMP în baza Legii 

544/2001- 130 de cereri; 

 

Activitatea de REGISTRATURĂ 

În anul 2010 Registratura MMP a înregistrat, direcţionat şi transmis, atât în exteriorul cât şi în 

interiorul instituţiei, un numar de 11453 documente. 

 

Activitatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” în anul 

2010 

Activitatea de evaluare şi aprobare proiecte  

I.1. Proiecte majore şi nemajore 

În anul 2010 au fost aprobate 35 de proiecte în valoare de 2.493.913.473 Euro.  

Axa 1 sector apă 

În cursul anului 2010 au fost aprobate 19 proiecte la nivelul AM POS Mediu (Bistriţa, 

Arad, Vrancea, Iaşi, Damboviţa, Ilfov, Brăila, Constanţa, Alba, Timiş, Buzău, Neamţ, Satu Mare, 

Covasna, Dolj, Sibiu, Mureş, Bihor, Valea Jiului), în valoare totală de 2.078.185.485 Euro. Dintre 

acestea  9 proiecte se aflau în proces de adoptare la nivelul Comisiei Europene. Alte 4 proiecte 
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(Harghita, Bacău, Prahova, Vâlcea) au fost finalizate în anul 2010 însă nu au putut fi aprobate de către 

AM din cauza absenţei documentelor de eligibilitate referitoare la terenuri şi cadrul instituţional. 

Axa  2 sector deşeuri 

             Din cele 21 proiecte din sectorul gestionării deşeurilor propuse a fi aprobate în anul 2010, au 

fost aprobate 7 proiecte (Arad, Mureş, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Covasna, Sălaj), în valoare totală de 

217.924.289 Euro.  

Axa 2 sector situri contaminate 

             Deşi pentru anul 2010 nu au fost prevăzute obiective cu privire la acest sector, s-a reuşit 

finalizarea procesului de evaluare pentru 1 proiect (Câmpina), acesta fiind propus pentru 

aprobare. Celelalte 2 proiecte aflate în portofoliu (Turda, Crângurile) au fost modificate semnificativ 

ca urmare a solicitărilor autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a Direcţiei Gestiune 

Deşeuri de schimbare a soluţiilor tehnice propuse prin studiile de fezabilitate şi întârzieri în 

finalizarea aplicaţiilor de finanţare de peste 4 luni. 

Axa 3 sector termoficare 

În anul 2010 au fost aprobate 3 proiecte (Timişoara, Iaşi, Bacău), în valoare totală de 

182.781.718 Euro. Pentru alte 2 proiecte (Focşani şi Botoşani) procesul de evaluare a fost finalizat, 

dar proiectele nu au putut fi propuse pentru aprobare din cauza lipsei unora din documentele de 

eligibilitate. 

 

Axa 5 sector inundaţii 

Pentru acest domeniu de intervenţie, priorităţile au fost modificate de mai multe ori pe parcursul 

anului 2010, stadiul realizărilor în raport cu protofoliul de proiecte curent fiind următorul: 

 1 proiect major - Prut-Bârlad – cu valoare de 54,4 Mil. Euro; aplicaţia nu a putut fi transmisă la 

CE în absenţa documentelor de eligibilitate referitoare la o parte din terenurile necesare 

investiţiilor;  

 10 aplicaţii pentru asigurarea conformării cu Directiva (2007/60/EC): în cursul anului 2010 

au fost aprobate 5 aplicaţii de finanţare (Criş, Mureş, Siret, Buzău, Banat) în valoare de 10 

milioane Euro, iar un alt 6-lea proiect (Someş-Tisa) deşi a fost agreat de toate părţile implicate 

nu a fost retransmis în timp util de către Beneficiar, astfel încât să poată fi aprobat de AM pâna la 

31.12.2010. 

 6 măsuri urgente - no regret measures – aceste 6 proiecte au fost agreate de către toate 

părţile implicate (inclusiv JASPERS); aplicaţiile de finanţare fiind în pregătire la nivelul 

ANAR, nu au făcut obiectul evaluării AM POS Mediu în anul 2010. 

 

Axa 5 sector zona costieră 

În cadrul acestui domeniu de intervenţie în luna aprilie 2010 a fost aprobată o aplicaţie de 

finanţare în valoare de 5,5 milioane Euro pentru pregătirea unui proiect de investiţii  prioritare de 

aproximativ 100 milioane de Euro. 
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I.2. Proiecte selectate în vederea aprobării în urma unor sesiuni de cereri de proiecte – AP 4 POS 

Mediu – sector protecţia naturii 

 

A fost finalizat procesul de evaluare şi aprobare a proiectelor depuse în cadrul sesiunii III de 

proiecte (în total au fost aprobate 37 proiecte în valoare de 57,5 milioane euro), iar în luna 

noiembrie 2010, după revizuirea ghidului solicitantului, a fost lansată cea de-a IV-a sesiune, termenul 

iniţial de depunere a proiectelor fiind luna ianuarie 2011. 

 

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

o Evaluarea a 44 Cereri de finanţare pentru proiectele propuse spre finanţare în 2010, prin Axa prioritară 

6; 

o Elaborarea a 14 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 31 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 Elaborarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare cu ACIS – MFP în vederea 

obţinerii finanţării parţiale  a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale, finanţat prin FEDR prin POAT, 

precum şi transmiterea Cererilor de rambursare; 

o Implementarea măsurilor de promovare şi publicitate pentru POS Mediu  

 

II  Contracte de finanţare semnate: 108 cu o valoare totală de 1.832.211.621 euro eligibilă 

1.359.320.253 euro, din care: 

 Axa prioritară 1 : 9 proiecte /valoare totală 1.319.198.066 euro 

                                                             eligibilă 963.890.203 euro 

 

 Axa prioritară 2:  6 proiecte/valoare totală 221.849.643 euro 

                                                        eligibilă 163.337.094 euro 

 

 Axa prioritară 3 : 3 proiecte/ valoare totală 223.587.444 euro 

                                                           eligibilă 178.697.447 euro 

 

 Axa prioritară 4 :   46 proiecte /valoare totală 48.672.447 euro 

                                                               eligibilă 37.907.485 euro  

 

 Axa prioritară 5 :   6 proiecte cu valoare: totală 18.981.665 euro 

                                                              eligibilă 15.532.270 euro  

 

 Axa prioritară 6 : 39 proiecte  cu valoare: totală 21.605.821 euro 

                                                                 eligibilă 17.877.153 euro 
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Ordinul de finanţare pentru 1 proiect aprobat pe Axa prioritară 6 a fost anulat, iar bugetele proiectelor 

aprobate la 31.12.2009 pe Axa prioritară 6 au fost diminuate, ca urmare a revizuirii valorii contractelor 

din cadrul acestor proiecte, cu suma de: valoare totală  - 21.683.465 euro, valoare eligibilă - 

18.221.399 euro 

 

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

 

Pentru Contracte de Finanţare semnate în perioada 2008 – decembrie 2010, s-au monitorizat şi 

verificat, în vederea rambursării către beneficiarii proiectelor majore un număr de 119 contracte în 

valoare de 1.997.280.863 lei pentru proiecte finanţate din Fondul de Coeziune şi un număr de 350 

contracte în valoare de 249.593.147 lei pentru proiecte finanţate din FEDR. Pentru aceste proiecte au 

fost estimate rambursări către Beneficiarii în valoare de aproximativ 280 mil. EURO. 

 

În cursul anului 2010, pentru proiectele aflate în implementare, au fost verificate un număr de 159 

Cereri de Rambursare în valoare de 64.660.311 euro. 

 

Alte activităţi 

- Participarea la verificari la faţa locului a stadiului implementării proiectelor 

- Verificarea contractelor de achiziţie publică atribuite de beneficiari, în vederea implementării 

proiectelor 

- Elaborarea Raportului Anual de Implementare a POS Mediu pentru anul 2009 

- Întâlniri cu beneficiarii în teritoriu şi la sediul AM în vederea creşterii gradului de absorbţie 

- Întâlniri la nivel de conducere MMP cu beneficiarii proiectelor  

- Actualizarea din punct de vedere legislativ a Ghidurilor solicitantului 

 

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

beneficiarii POS Mediu, precum şi plata acestora 

 

În anul 2010 a fost depus un număr de 202 de Cereri de Rambursare, cu o valoare totală de 

75.200.781,44 Euro, din care 158 autorizate cu o valoare de 63.274.780,76 Euro, astfel: 

 Axa Prioritară 1, 81 de Cereri de Rambursare în valoare de 65.989.711,73 Euro, din 

care 74 autorizate cu o valoare de 56.974.099,11 Euro; 

 Axa Prioritară 2, 5 de Cereri de Rambursare în valoare de 2.237.146,85 Euro, din care 2 

autorizate cu o valoare de 761.115,01 Euro; 

 Axa Prioritară 3, o Cerere de Rambursare în valoare de 1.646.280,93 Euro, valoarea 

autorizată fiind de 1.646.233,49 Euro; 

 Axa Prioritară 4, 91 de Cereri de Rambursare în valoare de 4.568.881,80 Euro, din care  

57 autorizate cu o valoare de 3.128.276,90 Euro; 

 Axa Prioritară 6, 24 de Cereri de Rambursare în valoare de 758.760,13 Euro, valoarea 

autorizată fiind de 765.056,25 Euro (în valoarea autorizată a fost inclusă şi o cerere de 

rambursare care a fost depusă în anul 2009 şi autorizată în anul 2010); 

(*) – Cererile de finanţare depuse şi neautorizate în anul 2010 au fost autorizate în luna ianuarie 2011   
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În anul 2010 au fost efectuate operaţiuni de plăţi din fonduri UE şi buget de stat corespunzător valorilor 

autorizate aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiarii proiectelor finanţate prin POS Mediu.  

• Plăţi efectuate către beneficiari: 147.490.114 euro, din care : 

Prefinanţare: 97.013.542 euro  

Rambursări: 50.476.572 euro, din care: 

               - 42.127.231 euro din fonduri UE  

               - 8.349.341 euro cofinanţare de la bugetul de stat. 

• Declaraţii de cheltuieli transmise ACP : 9  

• Rambursări CE: 35.935.210 euro (aferent declaraţiilor de cheltuieli nr. 13-21) 

 

Monitorizarea regulii n+3/n+2  

Urmare modificării prevederilor art. 93 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, prin Regulamentul CE nr. 

539/24.06.2010, angajamentul bugetar aferent anului 2007 a fost repartizat în mod egal pe următorii 6 

ani, astfel încât, conform regulii „n+3/n+2”, 31.12.2010 nu reprezintă termen pentru dezangajarea 

automată în cazul POS Mediu. 

De asemenea, prin Regulamentul CE nr. 539/24.06.2010 au fost modificate prevederile art. 82 din 

Regulamentul CE nr. 1083/2006, conform cărora Comisia Europeană a acordat pentru POS Mediu şi 

în anul 2010 prefinanţare de 2% din contribuţia aferentă Fondului de Coeziune. 

Până la 31.12.2010 Comisia Europeană a plătit pentru POS Mediu suma de 568.438.278 euro, din 

care: 

- Prefinanţare 520.775.941 euro, din care:  

 FEDR 111.298.698 euro 

 FC       409.477.243 euro 

- Rambursare 47.662.337 euro, din care:  

 FEDR     3.853.931 euro 

 FC        43.808.406 euro 

Misiuni de Audit şi Control  

În anul 2010 activitatea DG AM POS Mediu a fost verificată în cadrul unor misiuni desfăşurate de 

organismele abilitate, astfel: 

1. Autoritatea de Audit   
 01.09-20.12.2010 - Auditul de monitorizare (Follow-up) a auditului de operaţiuni POS Mediu 

desfăşurat în semestrul I 2010. Misiunea a avut ca obiectiv suplimentar verificarea respectării de către 

Autoritatea Contractantă (S.C. Compania de Apă Someş S.A.) a prevederilor legislaţiei naţionale şi 

comunitare în domeniul achiziţiilor publice;  

 01.09-22.12.2010 - Auditul sistemului de management şi control, stabilit pentru implementarea 

POS Mediu, pentru misiunea de audit efectuată în sem. II 2010, având ca obiectiv general obţinerea 

unei asigurări rezonabile că sistemul de management şi control stabilit pentru POS Mediu 

funcţionează eficace pentru a preveni şi corecta eventualele erori şi nereguli cu privire la 

cheltuielile declarate CE. 

2. Autoritatea de  Certificare şi Plată  

 4 misiuni de verificare la faţa locului a documentelor pe baza cărora au fost întocmite Declaraţiile 

lunare de cheltuieli nr. 20 -25, precum şi a respectării procedurilor interne de lucru în conformitate 

cu pista de audit; 

3. Compartimentul de Audit din cadrul MMP 
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 02.08.2010-01.10.2010 - Audit public intern de „Evaluare a procesului de implementare a POS 

Mediu 2007-2013, a evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor fonduri”. Misiunea a vizat 

evaluarea procesului de implementare a POS Mediu (semestrul I 2010).  

 

Activitatea Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact în anul 2010 

 

Elaborare acte normative: 

 Pe parcursul anului 2010, activitatea legislativă a Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact  

s-a concretizat în elaborarea a 31 de acte normative (4 ordine, 11 hotărâri de guvern, 3 legi, 3 

ordonanţe de urgenţă), din care cele mai reprezentative sunt: 

 ORDIN comun MMP/MAI/MADR/MDRT privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, 

 Lege privind calitatea aerului înconjurător , pentru  transpunerea în legislaţia naţională a 

Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru 

Europa, 

 OUG pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind 

prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 84/2006, 

 Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 

anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, 

 Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 

privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare , pentru transpunerea Directivei nr. 2008/112/CE de modificare a 

Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE şi ale Directivelor 2000/53/CE, 

2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului nr. 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi amestecurilor, 

 Lege privind stocarea geologică a dioxidului de carbon în vederea transpunerii, în legislaţia 

naţională, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a 

Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului (Directiva CCS), 

 Ordonanţă a Guvernului privind modificarea OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de 

poluare pentru autovehicule, 

 OG privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, pentru 

transpunerea Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii 

spaţiale în Comunitatea.Europeană-(INSPIRE). 

 

Reglementarea activităţii cu impact asupra mediului 

În anul 2010 au fost în derulare procedurile de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) cu 

aplicarea prevederilor Convenţiei Espoo (în context transfrontieră) pentru 12 proiecte, cele mai 

importante fiind: 

 proiectul „Obiectivul minier Roşia Montană”, titular SC RMGC SA, 

 proiectul “Exploatarea minereurilor auro-argintifere şi polimetalice din perimetrul Certej” . 

titular SC DEVA GOLD SA,  
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 proiectul comun cu Ungaria şi Bulgaria intitulat „Conductă de transport gaze naturale 

Nabucco”; 

 Procedura de evaluare pentru aceste proiecte va continua şi în anul 2011; 

 Finalizarea procedurii de evaluare pentru planuri şi programe (SEA) pentru : 

 Planul national de management al bazinelor hidrografice, 

 Master Planul privind managementul riscului la inundaţii în bazinul Prut – Bârlad 

şi continuarea demarării procedurii de evaluare de mediu pentru alte 19 planuri/ 

strategii/amenajamente care se vor continua şi în anul 2011 ; 

 De asemenea s-au parcurs etape ale procesului de autorizare pentru activitatea desfăşurată de SNN 

SA –Sucursala Fabrica de Combustibil Piteşti, procedură ce va continua şi în anul 2011. 

 

Implementarea legislaţiei specfice în domeniul controlul poluării, calitate aer, zgomot şi evaluare 

impact 

 S-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Coordonarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului, care include 

Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a 

poluanţilor atmosferici; 

 Coordonarea şi organizarea grupurilor de lucru IPPC pentru verificarea şi revizuirea 

autorizaţiilor integrate de mediu, pentru verificarea documentelor de referinţă privind cele 

mai bune tehnici diponibile (BREF) în vederea revizuirii şi adoptării lor, pentru 

analiza/evaluarea propunerilor de decizie de raportare perioada 2009-2011; 

 Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1205/2008 de implementare a 

prevederilor Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii 

spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) în ceea ce priveşte cearea metadatelor; 

 Punerea în aplicare a Regulamentului EMAS III şi elaborarea rapoartelor referitoare la 

informaţiile actualizate privind activitatea desfăşurată în domeniul EMAS, analiza 

documentelor transmise de Comisia Europeană privind Ghidul utilizatorilor EMAS şi 

Ghidul privind înregistrarea corporativă şi EMAS Global; 

 Organizarea, coordonarea şi desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul: 

 Comisiei de înregistrare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează 

studii pentru protecţia mediului-RM,RIM,BM,RA, RS, EA, a cărui activitate 

s-a concretizat în anul 2010 prin verificarea şi programarea la interviu în 

cadrul Comisiei de Înregistrare a unui număr de 207 persoane fizice şi 

juridice, pentru care Comisia a luat decizia de înscriere în Registrul Naţional 

al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului şi emiterea certificatelor 

de înregistrare, 

 Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de 

mediu, constituită conform Regulamentului EMAS, 

 Comisiei Naţionale pentru acordarea etichetei ecologice, 

 Secretariatului tehnic la nivel central pentru controlul activităţii instalaţiilor 

mari de ardere, 

 Secretariatului de risc – Seveso II – la nivel central. 

 

Îndeplinirea obligaţiilor de stat membru UE din domeniul de competenţă: 

 Desfăşurarea activităţilor ca Punct Focal Naţional în relaţia MMP cu Agenţia Europeană de Mediu 

(EEA); 
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 Elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a Chestionarelor de raportare a implementării 

Convenţiei Espoo şi Convenţiei Aarhus în România; 

 Verificarea şi transmiterea către Comisia Europeană a Rapoartelor cu informaţii referitoare la: 

 evaluarea calităţii aerului pentru anul 2009, 

 programele de gestionare a calităţii aerului pentru anul de referinţă 2008, 

 implementarea prevederilor Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi 

organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la 

staţiile service în România, perioada 2007-2009, 

 inventarul de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile 

mari de ardere, pentru anul 2009, 

 inventarul orelor de funcţionare pentru instalaţiile mari de ardere existente tip I care au 

solicitat derogarea prevăzută de art. 5 alin. 2 din HG nr. 541/2003 cu completările şi 

modificările ulterioare, 

 prognozele de emisii conform cerinţelor Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoanele 

naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici (Directiva NEC), 

 inventarele naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, conform cerinţelor CLRTAP – 

(Raportul Informativ asupra Inventarelor naţionale de emisii poluanţi atmosferici – IIR), 

 prevederile Regulamentul nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi, 

 expunerea populaţiei la zgomot, a rezumatelor Planurilor de acţiune pentru zgomot şi a 

listei cu toate aglomerările cu peste 100.000 locuitori, drumurilor principale cu un trafic 

mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, căilor ferate principale cu un trafic 

mai mare de 30.000 de treceri de vehicule pe an şi a aeroporturilor principale cu un trafic 

mai mare de 50.000 de mişcări de aeronave pe an; 

 Pregătirea documentelor pentru scrisorile de răspuns, pentru notificare către Comisia Europeană 

din domeniul caliatea aerului; 

 Realizarea şi transmiterea la EMAS Helpdesk a informaţiilor actualizate referitoare la lista 

organizaţiilor înregistrate EMAS şi la lista verificatorilor de mediu acreditaţi la nivel naţional. 

 

Participare la grupuri de lucru şi comitete organizate la nivel comunitar, cum sunt: 

 Grupurile de lucru constituite pentru soluţionarea aspectelor ridicate de Comisia Europeană şi 

formularea poziţiei României pentru: 

 Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, cu modificarile şi completările ulterioare, 

 Directiva 2001/42/CEE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 

mediului,  

 Directiva 2004/35/CEE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legatură cu 

prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului; 

 Biroul Convenţiei Espoo la care România este vicepreşedinte; 

 Grupul de lucru privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (organism 

subsidiar Convenţiei Espoo); 

 Grupul de lucru al Convenţiei Aarhus; 

 Comisia mixtă româno-ungară; 

 Grupul de lucru privind revizuirea politicii de mediu organizat de Comisia Europeană; 
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 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 analiza propunerii de Regulament referitoare la reducerea emisiilor de CO2 

de la vehiculele uşoare comerciale;  

 Grupul de lucru pentru analiza scenariilor naţionale de emisii de SO2, NOX, NH3, PM2,5 şi COV pe 

anul 2020, elaborate de IIASA (Internaţional Institute for Applied System Analysis) în formatele 

modelului GAINS, scenarii de emisie care vor sta la baza stabilirii plafoanelor naţionale de emisie, 

pentru anul 2020; 

 Comitetul Autorităţilor Competente pentru implementarea Regulamentului nr. 850/2004 privind 

poluanţii organici persistenţi; 

 Comitetele Autorităţilor Competente responsabile de implementarea Directivei SEVESO II 96/82 

CE; 

 Grupul de lucru referitor la schimbul de informaţii privind implementarea Directivei 2009/31/CE 

privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, CCS; 

 Comitetul pentru Zgomot al Comisiei Europene şi la reuniunea Centrelor Naţionale de Referinţă pe 

Zgomot organizat de Agenţia Europeană de Mediu; 

 Reuniunile Punctelor Focale Naţionale organizate de Agenţia Europeană de Mediu şi de Comisia 

Europeană pentru la stabilirea sistemului comun de informaţii de mediu în Uniunea Europeană 

(European Shared Environment Information System – SEIS) şi altele 

la nivel naţional prin:  

 Grupuri de lucru pentru transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin 

mijloace de drept penal; 

 Grupuri de lucru pentru modificarea legislaţiei naţionale privind depozitarea deşeurilor; 

 Şedinţe comune cu MapN şi MAE privind aplicabilitatea legislaţiei UE la activitatea forţelor 

NATO pe teritoriul României; 

 Comisia Interministerială pentru Siguranţă Rutieră la procesul de elaborare şi promovare a HG 

pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2011-2020 şi a Programului de măsuri 

prioritare 2011-2020 – responsabilitate MTI; 

 Grupul de lucru pentru transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 

vedere energetic - Proiectul de act normativ iniţiat de ANRMAP şi transpunerea Directivei 

2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 

implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 

interfeţele cu alte moduri de transport - responsabilitate MTI. 

 

Reprezentarea României în cadrul Convenţiilor internaţionale şi implementarea prevederilor 

acestora: 

 Convenţia Espoo la care România este vicepreşedinte;  

 Convenţia Aarhus; 

 Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP);  

 Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm; 

 Convenţia privind Efectele Transfrontiere ale Accidentelor Industriale (Helsinki, 1992). 

 

Propunerea de proiecte şi participarea la desfăşurarea lor, cele mai importante fiind: 
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 „Monitorizarea calităţii aerului prin optimizarea şi dezvoltarea RNMCA”; 

 ,,Utilizarea GIS în stabilirea pentru ecosistemele din Regiunea Dunării a încărcărilor critice 

provenite prin depuneri din emisiile de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi 

de formare a ozonului troposferic’’; 

 ,,Promovarea consumului şi producţiei durabile” , co-finanţat prin instrumentul LIFE+, iniţiată de 

către Asociaţia organizaţiilor înregistrate în cadrul EMAS - Club EMAS, din Regiunea Catalonia, 

Spania, în calitate de beneficiar coordonator; 

 „Proiectului demonstrativ privind captarea şi stocarea carbonului (CCS) în România pentru blocul 

nr.6 de 330 MW, bloc existent, reabilitat, cu funcţionare pe lignit, la SC Complexul Energetic 

Turceni SA”; 

 „Întărirea capacităţii în vederea eliminării stocurilor istorice de pesticide contaminate cu poluanţi 

organici persistenţi în tările din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală”. 

 

Participare la proceduri de achiziţii publice: 

 Elaborarea referatelor de necesitate, a caietelor de sarcini şi a documentaţiilor de achiziţie pentru 

achiziţia de servicii şi produse; 

 Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepţie a serviciilor şi 

produselor achiziţionate, întocmirea documentelor de evaluare pentru achiziţia de servicii pentru 

realizarea lucrărilor. 

 

- Analiza proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, proiecte ce au fost înaintate în 

vederea avizării de către MMP (129 de acte normative) 

- Participare la acţiunile organizate prinvind protecţia mediului – cursuri, twining, seminarii, 

conferinţe, simpozioane 

- Actualizarea informaţiilor din domeniul de activitate pe pagina de web a MMP şi pe site-ul 

reţelei de monitorizare a calităţii aerului www.calitateaer.ro 

- Formulare răspunsuri la interpelări, petiţii şi solicitări de cerere de informaţii privind aspecte în 

legătură cu procedurile de reglementare (EIA/SEA/autorizare) aflate în desfăşurare precum şi 

aspect legate de activitatea direcţiei. 

 

Activitatea Direcţiei Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase în anul 2010 

 

Direcţia Gestiune Deseuri şi Substante Periculoase este un compartiment de specialitate în 

cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor, condus de un director. Aceasta 

directie are ca obiect de activitate elaborarea strategiei şi asigurarea implementării politicilor 

guvernamentale în domeniile gestionării deşeurilor, gestionării substanţelor şi preparatelor periculoase, 

solului şi subsolului, reglementarea şi coordonarea activităţilor în domeniul specific, coordonarea şi 

urmărirea transpunerii şi implementării directivelor Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor, 

gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase şi asigurarea calităţii solului şi subsolului, în 

scopul îndeplinirii angajamentelor asumate din Documentul de Poziţie al României. 

Activitatea Serviciului Gestiune Deşeuri, pentru anul 2010, a constat in: 

1. Continuarea procedurii de transpunere a Directivei Cadru a deşeurilor. 

2. Elaborarea şi publicarea unui proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

3. Urmărirea promovării proiectului de modificare şi completarea a HG nr. 621/2005 privind 

gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.  

http://www.calitateaer.ro/
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4. Modificarea Ordinului nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a 

operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 

anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare. 

5. Transmiterea în circuitul de avizare intern proiectul de OM comun cu MECMA privind 

Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare  reciclare şi valorificare  a 

deşeurilor de baterii şi acumulatori. 

6. Elaborarea proiectului de HG privind statistica deseurilor care va reglementa aplicarea 

Regulamentului nr. 2150/2002 privind statistica deseurilor. 

7. Transmiterea în circuitul de avizare interministerială a proiectul de OM privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare şi a normativului de conţinut pentru 

deşeurile din industria extractivă. 

8. Participare la întâlnirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a 

deşeurilor de ambalaje: 

a) Analizarea documentaţiilor depuse de către operatorii economici în vederea acordării: 

i.  licenţei de operare - 2; 

ii. vizei anuale - 5.  

9. Participare la întâlnirea Comisia de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, 

reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice: 

a) Analiza documentaților depuse de o organizaţi colective (ECOTIC) pentru 

modificarea/completarea planului de operare şi pentru reautorizare. 

b) Analiză în vederea emiterii licenţei de operare pentru doi operatori economici. 

10. Urmărirea angajamentelor asumate de România, privind punerea treptată în aplicare a 

Directivei 1999/31 privind depozitarea deşeurilor şi îndeplinirea obiectivelor intermediare 

cuprinse în Tratatul de aderare a României la uniunea Europeană. 

11. Analiza şi transmiterea Rapoartului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind 

depozitarea deşeurilor. 

12. Pregătirea/elaborarea răspunsului autorităţilor române la solicitările de informații din 

partea Comisiei Europene: 

 scrisoarea nr. ENV.1.A.1 /NM/mm/ARES(2010)410019 din 09.07.2010 privind transpunerea 

în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, 

motiv pentru care a fost elaborat un proiect de act normativ pentru completarea și modificarea 

HG nr. 349/2005. În prezent acesta este în avizare la Ministerul Justiției și va răspunde la toate 

observaţiile Comisiei;  

 scrisoarea nr. ENV.A.2/AK/db/Ares (2010) 642334 din 29.09.2010 privind implementarea 

Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, respectiv stadiul sistării activității de 

depozitare  

 scrisoarea nr. JDdC/amp Ares.env.C.2(2010) 711845 din 21.10.2010 privind îndeplinirea 

obiectivului de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate; 

 scrisoarea nr. ENV.A.1/NM/mm/CHAP(2010)2887 din 06.10. 2010 referitor la plângerea 

transmisă Comisiei privind colectarea şi depozitarea deşeurilor în judeţul Gorj. 
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 scrisoarea nr. ENV.A.1/NM/mm/ARES (2010) 366168 din 24 iunie 2010, referitoare la 

implementarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată 

prin Directiva 2004/12/CE, în special a art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 9 şi Anexei II. 

 scrisorile de punere in intarziere in cauzele nr. 2009/2090 si 2009/2091 - actiuni in constatarea 

neindeplinirii obligatiilor referitoare la transpunerea corecta a Directivelor 2002/95/CE si 

2002/96/CE (Infograma RepPerm nr. 4791/18 mai 2009). 

- Elaborarea, în colaborare cu Ministerul Economiei, a raspunsului autoritatilor romane la 

scrisorile de punere in intarziere in cauzele nr. 2009/2090 si 2009/2091 - actiuni in 

constatarea neindeplinirii obligatiilor referitoare la transpunerea corecta a Directivelor 

2002/95/CE si 2002/96/CE. 

 sesizarea privind implementarea Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente 

electrice si electronice prin care CE – DG Mediu solicita informatii referitoare la transpunerea 

si implementarea Directivei 2002/96/CE, in special cu privire la articolul 8, alineatul 2 referitor 

la obligatia producatorului pentru prezentarea garantiei financiare in vederea gestionarii 

deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodariile particulare: 

 

13. Analizarea şi elaborarea unor puncte de vedere referitor la interpelările adresate de 

reprezentanţii Parlamentului României. 

14. Analiza Proiectelor de Management Integrat al Deşeurilor (SIGD) şi elaborarea de referate 

tehnice puncte de vedere privind aplicarea legislaţiei deşeurilor; 

15. Întocmirea fişelor de judeţ referitoare la implementarea proiectelor de gestionare a deşeurilor 

pentru Cabinet Ministru; 

16. Elaborarea mandatelor de negociere (în prezent sunt în modificare Directivea 2002/96/CE 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)şii Directiva 2002/95/CE 

privind limitarea utilizării anumitor substanțe în echipamentele electrice şi electronice 

(RoHS)). 

17. Reprezentarea României în grupurile de lucru naţionale şi internaţionale, analizarea 

documentelor/studiilor realizate la nivelul Comisiei Europene, participând în acelaşi timp ca 

lectori la diferite evenimente organizate în România sau în alte ţări etc. 

18. Acordarea de suport tehnic, participarea la întâlniri de clarificare şi elaborarea, la finalul 

procesului de evaluare a proiectelor finanţate prin POS Mediu a unui referat de specialitate 

(termen de elaborare maxim 15 zile) - OM nr. 1353/26.08.2010 privind reglementarea 

atribuţiilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor în 

procesul de evaluare, selecţie şi aprobare a proiectelor finanţate prin POS Mediu, Axele 

prioritale 1,2,4 şi 5.  

19. Suport acordat autorităţilor de mediu din subordinea ministerului în derularea lunară a 

campaniei "Marea Debarasare". 

20. Analizarea şi emiterea de puncte de vedere la documentele transmise de Statele Membre (SM), 

Consiliul UE (CONS), Comisia Europeană (CE) şi alte organisme interne și internaţionale, 

privind revizuirea Directivelor 2002/96/CE DEEE și 2002/95/CE RoHS. 

21. Analiza documentaţiilor tehnice şi emiterea de puncte de vedere asupra Studiului de 

Fezabilitate pentru tratarea termică a deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti, elaborat 

de SC ISPE SA Bucuresti. 

22. Elaborarea punctelor de vedere asupra documentelor discutate la nivelul Grupului de lucru 

pentru Convenţia de la Basel; 

23. Modificarea HG 2406/2004 privind vehiculele si vehiculele scoase din uz 
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24. Finalizarea proiectului de lege privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de 

constructie si demolare 

25.Participarea şi reprezentarea la diverse seminarii, workshop-uri, conferinţe in domeniul 

gestionarii deseurilor 

26. Participarea împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul MMP, cu atribuţii pe 

domeniul comunicării şi relaţia cu mass-media, la redactarea de materiale pentru organizarea 

unor comunicate de presă, radio şi TV în vederea informării cu regularitate a publicului larg şi 

nu numai, asupra modificărilor legislative, precum şi alte elemente de noutate care vizează 

activitatea de gestionare a deşeurilor; 

27. Analizarea şi elaborarea unor puncte de vedere referitor la managementul deseurilor la  

solicitările de informaţii din paretea operatorilor economici , persoane fizice si juridice 

28. Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare în 

domeniul gestionării deşeurilor; 

29.Revizuirea Planului National de Gestinare a Deseurilor si Strategiei Nationale de Gestionare a 

Deseurilor 

 

Activitatea Serviciului Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase pentru anul 2010  

 

Problematica substanţe periculoase 

1. Completarea şi modificarea cadrului legislativ 

 prin promovarea următoarelor acte normative:  

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de 

abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.907/2006; 

-  HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase; 

-  HG nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră; 

-  OUG nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, 

de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH);  

- ordin nr. 2210/2010/62/2011 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor 

publice privind Procedura de realizare a controlului produselor și echipamentelor care conțin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră și modalitățile de colaborare dintre autoritățile 

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 padurilor 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. 
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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; 

- HG nr. 1219/2010 privind plata contributiei Romaniei la Conventia Rotterdam.  

 prin proiecte nefinalizate: 

- proiect de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind 

reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice  

( start luna noiembrie); 

- proiect de lege privind aplicarea principiilor de buna practică de laborator (BPL); 

- Ordonanţă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul 

comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care 

distrug stratul de ozon. 

- Finalizarea 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). 

 

2. Activitate tehnica a expertilor din cadrul DGDSP în cadrul structurilor ECHA și 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 și CARACAL ( Comitetul Autoritatilor Competente 

privind implementarea regulamentelor REACH si CLP) – a fost asigurata participarea la toate 

reuniunile stabilite de ECHA si Comisia Europeana.  

3. Activități privind asigurarea implementării Regulamentelor REACH și CLP:  

- a fost semnat Acordul nr.4792/LB/09.06.2010 semnat de Ministerul Mediului și Pădurilor cu 

ECHA privind validarea traducerilor documentelor referitoare la implementarea 

Regulamentelor REACH si CLP;  

- promovarea ordinului de ministru pentru Comisia de validare a traducerilor;  

- Propunerea pentru organizarea unei Comisii Naționale REACH - CLP – au fost primite 

nominalizările de la ministerele implicate. 

4. Participarea la reuniunile ,,Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protecția 

Plantelor” (CNOPPP).  Analiza documentaţiilor tehnice pentru pesticide si emitere a 202 avize 

de mediu pentru Produsele de Protectia Plantelor necesare in vederea omologarii la nivel 

national, in cadrul CNOPPP din MADR. 

5. Participarea la reuniunile  ,,Comisiei Naționale pentru Produse Biocide” din cadrul ISPB-MSP 

(analizează documentaţiile tehnice privind biocidele).  

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 emitere a 8 avize de mediu pentru autorizarea provizorie a îngrășămintelor noi. 

7. Ozon - finalizarea etapei de audit pentru proiectele: Oltchim Râmnicu Vâlcea și Chimcomplex 

Borzești 
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8. Vizita inspecție școli profesionale ce au primit echipamente pentru clasele de refrigerare – 

Brăila, Galați, Tulcea (septembrie 2010) 

9. Pregătirea şi participarea la reuniuni internaționale:  

MOP 22 ( Meeting of Parties) – Ozon – Thailanda, Bangkok  

COP16 ( Conference of Parties), CMP6 – Schimbări climatice – Mexic, Cancun. 

      10. Pregătirea/elaborarea răspunsului autorităţilor române la solicitările de informații din partea 

Comisiei Europene: 

 - infograma nr. 7217/01.10.2010 referitoare la sistemele de certificare și instruire pentru 

personalul care lucrează cu gaze fluorurate cu efect de seră; 

 -  raportarea ,,MS REACH Reporting Questionnaire” pilot 

 -  raportarea conform prevederilor art. 117 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) 

 - raportarea privind substantele care diminueaza stratul de ozon potrivit prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1005/2009. 

      11. Organizare seminarii TAIEX-uri ( Implementarea Regulamentului (CE) nr.1272/2008 - CLP si 

implementarea Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (F-Gases)). 

      12. Elaborarea răspunsului Ministerului Mediului si Padurilor ca Autoritatea Nationala Desemnata 

(DNA) in domeniul Conventiei Rotterdam si Regulamentului nr. 689/2008/EC (privind 

importul/exportul de chimicale si pesticide periculoase) la notificarile agentilor economici care 

importa/exporta DIVERSE produse si substante chimice periculoase.  

      13. Analizarea proiectelor de acte normative transmise in avizare de alte institutii (domeniile 

biocide, ingrasaminte, pesticide, Regulamentul Sanitar Internațional 2005). 

      14. Participare la GL pentru pregatirea CSD18 ( realizarea capitolului chimicale din raportul 

national). 

      15. Arhivarea documentelor din cadrul Serviciului Sol, Subsol si Substante Periculoase. 

      16. Validarea traducerilor celor 15 documente referitoare la implementarea Regulamentelor 

REACH si CLP 

      17. Verificarea traducerilor regulamentelor de modificare a anexelor: I, II, XIII, XIV si XVII la 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). 

     18. Se asigura permanent secretariatul pentru Conventia de la Rotterdam, Protocolul de la Montreal, 

Abordarea Strategica privind Managementul International al Chimicalelor (SAICM). 

    19. Realizarea legaturii cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC). 

   20. Cooperari bilaterale ( Ungaria, Germania, Republica Moldova). 

 

Problematica sol subsol:  

1. Completarea cadrului legislativ pentru gestionarea siturilor contaminate prin: 
Promovarea unor Ordine de ministru pentru: 

-aprobarea ghidului tehnic privind metodologiile de investigare şi evaluare a poluării solului şi 

subsolului;  

-aprobarea ghidului tehnic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului geologic al 

siturilor contaminate;  

-Lista siturilor contaminate istoric, orfane si abandonate; 

-Lista siturilor contaminate actual. 

2. Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Siturilor Contaminate şi a Strategiei 

pe termen mediu şi lung pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric şi a planului de acţiune 

pe baza rezultatelor  proiectului PHARE 2006/018 – 147.03.03/4.7. 

3. Problematica NATO. 
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4. 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 finale ale Proiectului PHARE privind Strategia pentru situri contaminate 

istoric, primit de la DGMIS  

4. Revizia finala a Ghidului tehnic privind promovarea proiectelor de refacere a siturilor 

contaminate in vederea punerii in discutie publica pe site minister 

5. Inaintarea proiectului Ghidului tehnic privind promovarea proiectelor de refacere a siturilor 

contaminate pentru aprobare si punerea pe site-ul ministerului 

6. Revizia finala a ghidului tehnic privind investigarea si evaluarea poluarilor solului si 

subsolului, pentru aplicarea HG nr. 1408/2007. 

 

Activitatea Direcţiei Biodiversităţii în anul 2010 
 

Direcţia Biodiversităţii este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a 

Ministerului Mediului şi Pădurilor şi are ca obiect de activitate elaborarea strategiei şi implementarea 

politicii guvernamentale în domeniul specific. 

Activitatea Direcţiei Biodiversităţii, în anul 2010, a constat in: 

 

- Atribuirea în administrare/custodie a ariilor naturale protejate 

- Aprobarea regulamentelor și a planurilor de management ale unor arii naturale protejate 

- Desemnarea ca arii protejate  de interes naţional a unor noi zone (Parcul Natural Cefa, 

Rezervațiile științifice Ceaplace şi Insula Prundu cu Păsări) 

- Demararea procedurilor pentru organizarea CoP11 la Convenţia RAMSAR în România 

- Plata de către MMP a despăgubirilor pentru pagube produse de speciile strict protejate 

-  Legislaţia cadru în domeniul ariilor protejate este în curs de aprobare la Camera Deputaţilor: -

Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

- A fost aprobat Proiectul de 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 

-   Pentru Transpunerea art. 6.3 şi 6.4 din Directiva Habitate s-a aprobat ghidul de evaluare 

adecvată prin OM 19/2010, iar procedura de evaluare  adecvată a fost aprobată prin OM 135/2010. 

De asemenea, se realizează evaluarea legislaţiei în vigoare în vederea asigurării transpunerii 

complete, atât pentru procedura SEA cât şi pentru cea EIA. 

 

Activitatea Direcţiei Afaceri Europene în anul 2010 

Direcţia Afaceri Europene este un compartiment de specialitate în cadrul structurii 

organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor ce are ca obiect de activitate coordonarea şi 

monitorizarea activităţii  MMP în ceea ce priveşte afacerile europene şi implementarea politicilor 

comunitare de mediu. 

 

Urmărirea respectării angajamentelor in domeniul protectiei mediului asumate de Romania in 

perioada negocierilor 

S-au elaborat şi s-au monitorizat lunar planuri privind respectarea şi îndeplinirea angajamentelor 

asumate în negocierea Capitolului 22 – Mediu: 
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 Plan de măsuri prioritare pentru anul 2010 şi măsurile restante din perioada 2006-2009  

 Planul de acţiune pentru consolidarea statutului României de membră a UE pentru anul 2010 şi 

restanţe din perioada 2007-2009, Secţiunea 2 – Pregătirea închiderii perioadelor de tranziţie - 

Capitolul 22 – Mediu  

 

În anul 2010 s-au rezolvat 11 din cele 19 restanţe din perioada 2006-2009 (1 din 2007 şi 10 din 2009): 

 Stabilirea sistemului de monitorizare a capturărilor/uciderilor accidentale a speciilor din Anexa IV 

a Directivei Habitate prin HG nr. 323/2010 

 OG nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 

(INSPIRE)  

 OUG nr. 3/2010 pentru modificarea Legii apelor nr. 107/1996 în vederea transpunerii prevederilor 

Directivei 2007/60 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundaţii 

 Conformarea sau scoaterea din circulaţie a containerelor mobile (cisterne auto) care transportă 

benzină  

 Sistarea activităţii până la conformare a 2 instalaţii IPPC (SC UCM Reşiţa şi SC COMCEH SA 

Călăraşi)  

 Conformarea a 2 instalaţii mari de ardere (IMA) din punct de vedere al emisiilor de NOx (CET 

Arad, CET Craiova II) şi a unei IMA din punct de vedere al emisiilor de pulberi (Termoelectrica 

Giurgiu) 

 Elaborare rapoarte privind:  

o atingerea obiectivelor de valorificare ambalaje şi reciclare deşeuri de ambalaje, prevăzute 

în Tratatul de Aderare pentru anul 2008;  

o îndeplinirea obiectivului pe anul 2008 de colectare a DEEE/locuitor/an provenite din 

gospodăriile particulare;  

o îndeplinirea obiectivului pe anul 2008 referitor la atingerea a cel puţin 75% din obiectivele 

de reutilizare/reciclare DEEE; atingerea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare 

a DEEE colectate selectiv 

 Validarea şi procesarea la nivel naţional a datelor privind deşeurile pentru anul 2008 conform 

prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor 

 

Totodată, s-au finalizat si transmis CE planurile de acţiune pentru gestionarea zgomotului pentru 5 

aglomerări (din cele 8 restanţe), căi ferate şi aeroportul Otopeni, iar până la sfârşitul primului trimestru 

al anului 2011 se vor transmite și planurile pentru restul de 4 aglomerări şi planul pentru drumurile 

naţionale. 

 

Pe de altă parte,  

 s-a sistat activitatea de depozitare pe încă 7 din cele 8 depozite neconforme clasa “b” din zona 

urbană programate să sisteze depozitarea până la 16 iulie 2009 (depozitul de la Târgu Mureş fiind 

singurul care nu a sistat depozitarea);  

 s-au închis si reabilitat încă 919 spaţii de depozitare din zona rurală (în prezent sunt închise şi 

ecologizate 6382 din totalul celor 6.427 inventariate la nivel naţional - 99,3%). 

În acelaşi timp s-a monitorizat respectarea calendarului de transpunere a acquis-ului comunitar de 

mediu şi de raportare, stabilit de fiecare act comunitar în parte  

  în prezent se înregistrează 8 raportări restante din 2010, din care 4 restanţe în transpunerea acquis-

ului comunitar, respectiv: 
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o Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa – termen 

transpunere 11.06.2010 (în procedură de aprobare la nivelul Parlamentului) 

o Directiva privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de 

încălcare – termen transpunere 16.11.2010 (în curs de finalizare la nivelul MMP) 

o Directiva privind deşeurile – termen transpunere 12.12.2010 (în avizare interministerială) 

o Directiva privind protecţia mediului prin drept penal – termen transpunere 26.12.2010 (în 

procedură de aprobare la nivelul Parlamentului) 

 

1. Participarea la la procesul legislativ al UE (reuniunile Consiliului Uniunii Europene) 

 

In anul 2010, la nivelul Consiliului Uniunii Europene au fost analizate 15 acte normative 

comunitare/proiecte de concluzii ale Consiliului (Directiva IPPC, Directiva ROHs, Directiva DEEE, 

Directiva Biocide, Regulament OMG, Regulament privind emisiile de CO2 de la vehiculele grele, 

Concluzii ale Consiliului privind schimbările climatice, biodiversitatea, biosecuritatea, consumul şi 

producţia durabilă, managementul durabil al materialelor, guvernarea de mediu, deficitul de apă şi 

seceta, dezvoltare durabilă, Europa 2020). 

 

În acest sens, Direcţia Afaceri Europene a coordonat: 

 procesul de analiza si evaluare a subiectelor puse in discutie la reuniunile din cadrul structurilor 

specifice ale Consiliului UE (Grupuri de lucru Mediu/Aspecte Internationale de Mediu, Coreper I, 

Consiliul de Mediu) si Comisiei Europene  

 participarea reprezentanţilor MM, 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. 

De asemenea, a fost pregătită reprezentarea MMP (participare şi intervenţii) la cele 4 reuniuni formale 

(martie, iunie, octombrie, decembrie 2010) şi 2 reuniuni informale (ianuarie, iulie 2010) ale 

Consiliului de Mediu.  

 

A fost coordonată activitatea de pregătire a punctelor de vedere ale României în domeniul protecţiei 

mediului, in funcţie de agenda de lucru si reuniunile COREPER I şi de reprezentare a MMP la 

reuniunile săptămânale de coordonare interministeriala privind afacerile europene. 

 

2. Procedura de infringement (inclusiv notificarea Măsurilor Nationale de Executare) 

 

A fost coordonată pregătirea reuniunii din 29 aprilie 2010 cu delegaţia COM – Direcţia Generală 

Mediu, condusă de şeful Unităţii de Infringement Julio GARCIA BURGUÉS şi a seminarului Natura 

2000 organizat in data de 30.04.2010. 

 

În perioada ianuarie – noiembrie 2010 au fost transmise Comisiei Europene măsurile naţionale luate 

pentru transpunerea/completarea transpunerii prevederilor a 16 directive specifice.  

 

Deoarece în urma analizei de către Comisia Europeană a anumitor sesizări/plângeri, precum şi a unor 

directive specifice s-a constatat că acestea nu au fost transpuse/au fost transpuse necorespunzător sau 

incomplet sau nu au fost corect aplicate, România a fost notificată formal de Comisia Europeană prin 

(declanşarea procedurii de infringement) prin 12 scrisori (Directiva inundaţii, Directiva EU ETS, 

Directiva includerea aviaţiei in EU ETS, Directiva privind alinierea legislaţiei la Regulamentul privind 
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clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, Directiva aer, Directiva stabilire a 

normelor de calitate de mediu în domeniul apei, Directiva DEEE, depăşirea valorilor limită pentru 

SO2, în anii 2007 şi 2008, în două zone şi o aglomerare, aplicarea necorespunzătoare a Directivelor 

Habitate şi Păsări pentru construirea unor obiective turistice pe litoralul Mării Negre, în Sulina, 

aplicarea necorespunzătoare în ceea ce priveşte adoptarea/notificarea planurilor de gestionare a 

bazinelor hidrografice, aplicarea necorespunzătoare a Directivelor Habitate şi Păsări pentru realizarea 

unui parc eolian si redeschiderea unei cariere de granit in Dobrogea, in vecinătatea comunei Greci, jud. 

Tulcea).  

 

S-a coordonat elaborarea răspunsurilor MMP la: 

 11 scrisori de notificare formală primite în anul 2010, dar si la 2 scrisori primite la sfârşitul anului 

2009 (depăşirea valorilor limită pentru PM10 în mai multe zone şi aglomerări, evaluarea adecvată 

a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar); 

 3 avize motivate primite în anul 2010 (aplicare necorespunzătoare a 2 directive în privinţa studiilor 

de impact pentru SC KRONOCHEM SEBES, depăşirea valorilor limită pentru PM10 în mai multe 

zone şi aglomerări, perioade de vânătoare a unor specii de păsări), dar si la 2 avize motivate 

primite la sfârşitul anului 2009 (transpunerea şi implementarea Directivei cadru apă şi Directivei 

INSPIRE); 

 sesizarea Curţii Europene de Justiţie pentru desemnarea insuficientă ca număr şi ca suprafaţă de 

situri de protecţie avifaunistică, 

iar până la 25 ianuarie 2011 se va coordona elaborarea răspunsurilor MMP la: 

 1 punere în întârziere privind transpunerea necorespunzătoare a Directivei privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice  

 2 avize motivate pentru netranspunerea Directivei privind calitatea aerului înconjurător şi un aer 

mai curat pentru Europa şi nepublicarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice  

 

În anul 2010, s-a răspuns la 19 solicitări de informaţii ale Comisiei Europene privind modul de 

transpunere şi implementare al legislaţiei naţionale. În urma notificărilor formale, avizelor motivate 

sau solicitărilor de informaţii din partea Comisiei Europene, România, prin Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, s-a angajat să promoveze 19 acte normative, respectiv: 

1. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător   

2. OUG pentru modificarea Legii apelor nr. 107/1996  

3. OUG pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

4. OUG pentru modificarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule  

5. HG pentru modificarea HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră  

6. HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru 

reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 

anumite activităţi şi instalaţii 

7. HG pentru modificarea HG 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 

8. HG privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi 

proveniţi din instalaţii mari de ardere pentru abrogarea HG nr. 541/2003  
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9. HG de modificare şi completare a HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare 

treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase 

10. HG 80/2011 pentru aprobarea Planului Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a 

bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea  

11. HG pentru modificarea HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz  

12. HG privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice si de abrogare a HG 448/2005 

13. HG pentru modificarea HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  

14. OM pentru aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului (inclusiv competenţele de emitere a avizului Natura 2000)  

15. OM privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale 

ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar  

16. OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei 

financiare pentru producătorii de DEEE 

17. OM privind modul de funcţionare al sistemelor colective pentru DEEE  

18. OM pentru abrogarea prevederilor referitoare la obligaţia de a face dovada constituirii garanţiei 

la înregistrarea sau reînregistrarea producătorilor în Registrul producătorilor de echipamente 

electrice şi electronice din OM nr. 706/2007 pentru modificarea OM nr. 1.223/715/2005 

privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor 

privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice  

19. OM pentru modificarea OM nr. 2/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 

de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare si maşini agricole autopropulsate cu 

modificările şi completările ulterioare – s-a primit avizul pozitiv al CE, urmând ca acest OM să 

fie aprobat 

 

din care 17 au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial. 

 

În acelaşi timp, în vederea respectării angajamentelor asumate prin informaţiile transmise  CE au fost 

întreprinse demersuri pentru elaborarea şi/sau continuare a 3 studii privind: 

 desemnarea de noi situri Natura 2000 şi extinderea unora existente  

 impactul balastierelor asupra sitului Natura 2000 declarat pentru Lunca Buzăului 

 impactul centralelor eoliene asupra siturilor Natura 2000 din Dobrogea 

 

De asemenea au fost întreprinse demersurile necesare pentru elaborarea de către autorităţile locale a 

programelor de gestionare a calităţii aerului care includ şi angajamente financiare pentru 

implementarea acestora. 

 

Activitatea Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol în anul 2010 

 

Realizările mai importante ale Direcţiei în anul 2010 au fost:  

1. Relansarea dialogului politic şi dinamizarea relaţiilor bilaterale cu diverse state prin întâlniri 

bilaterale cu demnitari/ambasadori din: Austria, Belgia, Canada, Germania, Japonia, Marea 

Britanie, Norvegia, Ucraina, Serbia, Suedia, Moldova, Statele Unite ale Americii, Slovacia, 

Israel, Slovenia, Finlanda, etc.     
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2. Semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi 

Ministerul Mediului din Republica Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, 

la data de 27 aprilie 2010 la Bucureşti, ratificat prin H.G. nr. 593/2010. 

 

3. Semnarea Memorandumului de Înţelegere cu Ministerul de Stat pentru probleme de mediu din 

Republica Arabă Siriană la 10 noiembrie 2010, la Bucureşti (pregătirea H.G.-ului de ratificare). 

 

4. Întrunirea celor 4 grupuri de experţi, create în cadrul Comisiei mixte româno-ungare, constituită 

în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în 

domeniul protecţiei mediului, şi anume: a. grup de experţi permanent pe protecţia naturii, b. grup 

de experţi permanent pe protecţia mediului, c. grup de experţi permanent pe programe şi proiecte 

internaţionale, d. grup de experţi ad-hoc pe proiectul Roşia Montană. 

 

5. Constituirea Comisiei mixte româno – moldave în luna iunie 2010, conform Memorandumului de 

Înţelegere cu Republica Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi 

aprobarea proiectului de H.G. pentru aprobarea Procesului-verbal al primei reuniuni a Comisiei 

mixte româno – moldave. 

 

6. Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

cooperarea în domeniul gospodăririi apelor Prutului şi Dunării, la 28 iunie 2010, la Chişinău, 

intrat în vigoare prin H.G. nr. 1092/2010. 

 

7. Participarea la cea de-a 6-a sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale româno-baden-

württemburgheză, din luna martie 2010. 

 

8. Coordonarea activităţii Cabinetului Preşedintelui CSD 19 (Commission on Sustainable 

Development): pregătirea materialelor privind participarea Preşedintelui CSD19 la şedinţele 

Biroului, organizarea şedinţelor de lucru ale Cabinetului Preşedintelui CSD19, analiza 

materialelor rezultate la CSD18, rezultatele intersesionalelor, altor evenimente internaționale 

privind cele 5 domenii şi aspectelor intersectoriale ale CSD19, coordonarea elaborării poziţiei 

României la CSD19,  coordonarea relaţiei cu Secretariatul ONU, UNEP, alte agenţii ONU 

privind temele CSD19 şi aspectele sensibile, întâlnire cu ambasadorii statelor din Grupul Est 

European (30 noiembrie 2010), coordonarea conferinţei „Identificarea soluţiilor privind 

implementarea deciziilor globale la nivel naţional”, consultare la nivel regional cu Grupul Est 

European. 

 

9. Pregătirea Conferinţei Părţilor din 2012, la Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de 

importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă: Semnarea Memorandumului de 

Înţelegere între Guvernul României şi Secretariatul Convenţiei asupra zonelor umede, de 

importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice  referitor la cea de-a 11-a 

Conferinţă a Părţilor, realizarea evaluării costurilor conferinţei, constituirea Comitetului 

ministerial Ramsar, a cărui sarcină este gestionarea organizării COP11. 

 

10. În cadrul relaţiilor bilaterale dintre România şi Elveţia, contribuţia financiară elveţiană îşi 

propune alocarea a 181 milioane de franci elveţieni în scopul reducerii disparităţilor economice şi 



 

 

 

  37 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

sociale între România şi restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi între diferitele 

regiuni de dezvoltare ale României, în perioada 2009-2014. România, prin instituţiile publice, a 

propus o serie de proiecte părţii elveţiene care să se încadreze în suma alocată de Parlamentul 

elveţian. Pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost alocată suma de 2 milioane de euro, iar 

experţii MMP au înaintat propuneri de proiecte în domeniul apelor, substanţelor chimice, 

controlului poluării, urmând ca propunerile să fie analizate de partea elveţiană. 

 

11. Organizarea MOP 2 la Protocolul pentru Apă şi Sănătate la Convenţia UNECE privind protecţia 

şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, în perioada 23-25 

noiembrie, la Bucureşti. (organizarea evenimentului a fost coordonată şi derulată de 

reprezentantul AIMA). 

 

Raport de activitate al Direcţiei Managementul Resurselor de Apă, pe anul 2010:  
 

Direcţia Managementul Resurselor de Apă este un compartiment de specialitate al Autorităţii pentru 

Inundaţii şi Managementul Apelor în cadrul structurii organizatorice Mediului şi Pădurilor. 

 

Preşedinţia română a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din 

cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii (2008 – 2011): 

 Participare la Grupul de lucru privind Iniţiativa pentru Apă a Uniunii Europene coordonat de 

Secretariatul EUWI din cadrul Comisiei Europene, Bruxelles, 10 – 11 iunie 2010; 

 Participare la Forumul Stakeholderilor din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene, în 

cadrul Săptămânii Mondiale a Apei de la Stockholm, 9 septembrie 2010; 

 Participare la cea de a 14-a întâlnire a Grupului de lucru EUWI-EECCA, 27 – 28 noiembrie 

2010, Bruxelles, organizată de Comisia Europeană şi România. 

 

 Participare la prima întâlnire a Grupului de Lucru privind guvernarea de mediu şi schimbările 

climatice din cadrul Strategiei UE pentru Asia Centrală, coordonat de Italia, Bruxelles, 26 

noiembrie 2010 

 

Preşedinţia română a Biroului Părţilor la Protocolul UNECE/WHO-EUROPE privind apa şi 

sănătatea (ianuarie 2007 – noiembrie 2010): 

 

 Participarea la întâlnirile Biroului Părţilor (23 – 24 februarie 2010 şi 1 – 2 iulie 2010 Geneva) 

şi la întâlnirea pentru pregătirea celei de a doua conferinţe a Părţilor la Protocolul privind apa şi 

sănătatea, 7 – 8 octombrie 2010, Roma; 

 Organizarea şi participarea la cea de a doua reuniune a Părţilor la Protocolul privind apa şi 

sănătatea, 23 – 25 noiembrie 2010, Palatul Parlamentului, Bucureşti. Având în vedere 

rezultatele obţinute pe perioada preşedinţiei Protocolului, în perioada 2011 – 2013, România, 

prin MMP, face parte din Biroul Părţilor la Protocol, în calitate de vice-preşedinte. 

 

Participare (ca Preşedinte al Grupului de Lucru) la prima întâlnire a Grupului de Lucru privind 

guvernarea de mediu şi schimbările climatice din cadrul Strategiei UE pentru Asia Centrală 
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Colaborarea în domeniul gospodăririi apelor transfrontieră: 

 Negocierea (Iaşi, 14 - 16 iunie 2010) şi semnarea la Chişinău, la 28 iunie 2010 a Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia 

şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării. Acordul a intrat în vigoare la data de 18 

noiembrie 2010. 

 Întâlnirea pentru pregătirea primei sesiuni a Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale pentru 

aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării (Chişinău, 28 

iunie 2010), Tulcea, 30 septembrie – 3 octombrie 2010.  

 Prima rundă de negociere a noului Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, Belgrad, 

24 - 25 noiembrie 2010 

 Cooperare pentru aplicarea Regulamentului comun de apărare împotriva inundaţiilor şi 

gheţurilor şi a Metodologiei examinării în comun a calităţii apelor în profilele de frontieră ale 

cursurilor de apă care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-iugoslavă în 

cadrul Acordului între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia 

privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră 

sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la data de aprilie 1955. 

 Participarea în carul Acordului hidrotehnic româno-ungar la întâlnirea Subcomisiilor 

româno-ungare de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie, calitatea a apei, de apărare 

împotriva inundaţiilor. 

 Participare la întâlnirea Comisiei mixte de frontieră pentru aplicarea ,,Tratatului dintre 

România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi 

asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la 17 iunie 2003 la Cernăuţi”, conform 

cu Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în 

Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare. 

 Participarea în cadrul „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind 

gospodărirea apelor de frontieră, semnat la Galati 1997” a Grupelor de Lucru pentru fluviul 

Dunărea, a râului Tisa şi a râurilor Siret şi Prut.  

- Participarea la elaborarea Strategiei UE privind regiunea Dunării şi la 

evenimentele interne şi internaţionale referitoare la Strategia UE în regiunea 

Dunării.  

- Organizarea de evenimente, sub sloganul „Fii activ pentru Dunăre, cu ocazia Zilei 

Dunării - 29 iunie 2010. Activităţile organizate cu acest prilej acordă o importanţă 

deosebită conştientizării şi participării populaţiei la eforturile de  conservare a 

fluviului Dunărea.  

- Desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului european IWRM.Net “Către o reţea de 

schimb la nivel European pentru integrarea eforturilor de cercetare în domeniul 

managementului integrat al resurselor de apă”, din cadrul reţelei ERA Net, la care 

Ministerul Mediului şi Pădurilor este partener, în Consortium cu 16 parteneri (printre 

care Ministerul Ecologiei şi Dezvoltării Durabile din Franţa (MEDD), Agenţia de 

Mediu a Marii Britanii (EA), Agenţia de Protecţie a Mediului din Austria, (FCT), 

Agenţia Suedeză de Protecţia Mediului (SEPA), Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Spania 

(MEC), etc). 
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- Participare in cadrul proiectului “Promovarea plăţilor serviciilor de mediu şi a 

schemelor de finanţare sustenabilă pentru bazinul Dunării” care va demonstra 

funcţionalitatea plăţilor pentru serviciile de mediu şi a schemelor de finanţare în bazinul 

Dunării” cu aplicabilitate şi pe alte bazine hidrografice internaţionale; 

- Demonstrarea practică prin implementarea la nivel local a plăţilor atât publice cât şi 

private pentru serviciile de mediu oferite de sistemele naturale ale bazinului Dunării; 

- Instruirea factorilor interesaţi din România şi Bulgaria în problematica plăţilor pentru 

serviciile de mediu; 

o Creşterea capacităţii managerilor de bazine hidrografice şi ai altor categorii de actori 

implicaţi pentru aplicarea practică şi participarea în scheme de tip PES; 

 Schimbul de experienţă cu alte ţări din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea: Ucraina şi 

Serbia. 

 

 Participarea în cadrul Conferinţei “Practici şi experienţe în protecţia mediului” şi a Targului 

ECOMEDIU ARAD unde Ministerul Mediului şi Pădurilor este co-organizator alaturi de 

Camera de Comert si Industrie Arad, în cadrul căruia a avut loc amenajarea standului şi s-au 

susţinut prezentările power-point: “Oportunităţi de mediu în Strategia Dunării” şi “Servicii de 

Mediu”. 

o Participare în cadrul Seminar Series organizat de REC (Regional Environment 

Center) Turcia şi Italia, care a avut ca obiective abordări comune în dezvoltatea 

durabilă, schimbările climatice, serviciile pentru mediu, managementul sustenabil al 

resurselor, în cadrul ţărilor riverane Mării Negre. 

o Implicarea în desfăşurarea unor noi proiecte internaţionale româno-olandeze ce se vor 

desfăşura în Cadrul Comisiei mixte româno-olandeze, având la bază documentul 

“Green Paper”. 

 Participare la şedinţele Comitetelor de bazin. 

o Transpunerea în totalitate a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a 

Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei, şi a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2007/60/CE 

privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 3 

/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (aprobată cu 

modificari şi completări prin Legea nr. 146/2010). 

 

o Evaluarea strategică de mediu (SEA) (respectiv definitivarea proiectului de Plan 

Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic 

internaţional al fluviului Dunărea şi realizarea Raportului de mediu), în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi obţinerea Avizului de 

mediu pentru acest Plan Naţional de Management. 

 

o Elaborarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Management 

aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea 

(care reprezintă componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare), în 

temeiul art. 6 alin (3) şi art 43 alin (1) şi alin (2) din Legea apelor nr. 107/1996 cu 
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modificările şi completările ulterioare, - principalul instrument de implementare a 

Directivei Cadru pentru Apă 2000/60/EC. 

 

o Restructurarea mecanismului economic în domeniul apelor, prin OUG nr.106/2010 

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 

privind înfiinţarea  Administraţiei Naţionale „Apele Române”, respectiv prin HG 

nr.1202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a 

resurselor de apă. 

 

o Elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71 din 30 iunie 2010 privind 

stabilirea strategiei pentru mediul marin, prin care s-a transpus Directiva Cadru 

Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE. 

o Participare la cea de-a 13-a întâlnire a Grupului de lucru (Advisory Group) pentru 

Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM); 
 

o Raport privind progresul implementării Recomandării Parlamentului European şi a 

Consiliului privind managementul integrat al zonelor costiere din Europa (ICZM) 

(2002/413/EC) – în vederea transmiterii la Comisia Europeană – DG ENV 

 

o Participare la întâlnirea Grupului de Lucru Ad-hoc pentru implementarea 

amendamentelor la Convenţia Mării Negre. 

 

o Participare la a 3-a întâlnire a Grupului de lucru “Râuri” constituit ca o iniţiativă 

comună a DG ENV şi DG TREN, pentru dialog interdisciplinar pe probleme de 

navigaţie pe râurile interioare şi problemele de mediu. 

 

o Agrearea Strategiei de management a apelor de balast în regiunea Mării Negre. 

 

o Agregarea, procesarea şi transmiterea la CE a datelor naţionale privind situaţia poluării 

apelor din Romania cu cianuri şi zinc din anul 2007 până în prezent. 

 

o Directiva Nitraţi: în luna octombrie, a fost aprobat în cadrul Comisiei Interministeriale 

pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

din surse agricole, Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi. 

 

o Analiza documentaţiei şi elaborarea materialelor pentru Raportul de audit privind 

“Protectia Mării Negre împotriva poluării”. 

 

o Elaborarea materialelor pentru programul de raportare a datelor (în format electronic) la 

Directiva privind epurarea apelor uzate urbane către Comisia Europeană. 

 Colaborare cu Direcţia managementul deşeurilor la elaborare termenilor de referinţă pentru 

“Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor”. 

 

o Analiza şi elaborarea observaţiilor /răspunsurilor la materiale aferente Directivei apei 

destinate consumului uman. 
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o Participare la ECOSTAT – implementarea Directivei Cadru pentru Apă prin 

participarea la exerciţiul de intercalibrare - România este coordonatorul Grupului 

Geografic de Intercalibrare Est-Continental Lacuri Naturale. 

 

o Participarea la elaborarea poziţiei României privind politica maritimă integrată. 

 

o Organizarea seminariilor internaţionale cu suport din partea biroului TAIEX al 

Comisiei Europene în domeniul calităţii apei potabile, epurării apelor uzate şi 

implementării Directivei Cadru Startegia pentru Mediul Marin.  

 

o Organizarea la Bucureşti a întâlnirii Grupului Geografic de Intercalibrare Est 

Continental – lacuri naturale – element macrofite în scopul implementării Directivei 

Cadru a Apei. Coordonatorul acestui grup este România. 

 

o Îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare – subcapitolul 

Calitatea apei din acquis-ul comunitar de mediu (capitol 22). 

 

o Îndeplinirea obligaţiilor de raportare la Comisia Europeană şi la organizaţii europene 

[Agentia Europeana de Mediu, EIONET (European Environment Information and 

Observation Network), EPRTR (European Pollutants Release and Transfer Register), 

Joint Research Center] a datelor privind implementarea directivelor Uniunii Europene 

în domeniul calităţii apei şi a stării mediului. 

 

o Îndeplinirea obligaţiilor de raportare a datelor solicitate în conformitate cu prevederile 

Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea 

şi ale Convenţiei privind protectia Marii Negre împotriva poluării la Comisia 

Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea şi la Comisia privind Protecţia Mării 

Negre împotriva Poluării Mării Negre. 

 

o Organizarea zilei internaţionale a Mării Negre împreună cu Secretariatul Permanent al 

Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării şi ONG Mare Nostrum. 

 

o Hotãrâre a Guvernului nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de 

eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar 

periculoase (M. Of. nr. 746 din 09 noiembrie 2010). 

 

Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice  pentru anul 2010 

 

Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice este un compartiment de specialitate în cadrul 

Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din structura organizatorică a Ministerului 

Mediului şi Pădurilor 

Raportui de activitate al Direcţiei Amenajarea Bazinelor Hidrografice  pentru anul 2010 consta 

in: 

A. Elaborarea, actualizarea sau modificarea, după caz, a legislaţiei în vigoare în domeniul 

siguranţei construcţiilor hidrotehnice: 
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1. Legea privind siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor (propunere 

legislativă pentru care ministerul a emis un punct de vedere pozitiv şi a participat activ susţinând actul 

normativ la comisiile de specialitate din Parlament), aprobatǎ de Parlamentul României şi Promulgatǎ 

de Preşedinţie: Legea nr. 259 din 14 decembrie 2010, publicatǎ în M. Of., Partea I, Nr. 

857/21.XII.2010. 

2. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.219 din 10 decembrie 2010 pentru 

modificarea 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 

stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor – NTLH – 040, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 

4/04.I.2011. 

3. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 1.216 din 24 februarie 2010 pentru 

modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltǎrii durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea 

Normativului tehnic pentru evaluarea stǎrii de siguranţǎ în exploatare a echipamentelor 

hidroelectromecanice (EHEM) ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor – NTLH – 051, publicat în M. 

Of., Partea I, Nr. 162/12.III.2010. 

4. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.358 din 22 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpului de experţi pentru evaluarea stǎrii 

de siguranţǎ în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor, publicat în M. 

Of., Partea I, Nr. 19/10.I.2011. 

5. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 1.526 din 22 septembrie 2010 pentru 

modificarea Ordinului ministrului şi dezvoltǎrii durabile nr. 1.671/2007 privind aprobarea 

Regulamentului privind aprobarea activitǎţii de atestare a instituţiilor publice sau provate specializate 

în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitǎrii avizului şi autorizaţiei de gospodǎrire a 

apelor, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 667/29.IX.2010. 

6. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.353 din 22 decembrie 2010 pentru 

modificarea Ordinului ministrului apelor, pǎdurilor şi protecţiei mediului nr. 275/1997 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind instituirea regimului de supraveghere specialǎ în caz de 

nerespectare a mǎsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospdǎrire a 

apelor, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 47/19.I.2011. 

 

B. Activităţi în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice: 

1. Asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Biroului Operativ al Comisiei Naţionale 

pentru Siguranţa Barajelor – CONSIB şi organizarea şedinţei anuale a CONSIB din data de 15 

decembrie 2010. 

2. Avizarea, în cadrul a şase şedinţe ale Comisiei centrale, a 47 de documentaţii de evaluare a 

stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile de importanţă A şi B, dintre care 18 baraje 

pentru baraje şi lacuri de acumnulare şi 29 pentru depozite de deşeuri industriale şi emiterea avizelor, 

acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă aferente. 

3. Participarea, la nivel teritorial, în cadrul a 9 şedinţe de avizare a documentaţiilor de expertiză 

ale barajelor organizate de cele patru comisii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi 

organizarea unei şedinţe comune a comisiei centrale şi a comisiilor teritoriale în perioada 06 – 09 

decembrie 2010, având drept scop avizarea unor documentaţii, analiză şi propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii în domeniul siguranţei barajelor şi amendamente la actele normative specifice. 

4. Organizarea şedinţelor de reatestare, avizare şi reavizare pentru 28 de experţi atestaţi de 

Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru activitatea de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a 
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barajelor din categoriile de importanţă A, B, C şi D. Organizarea şedinţei comisiei de certificare pentru 

ocuparera locurilor vacante ale corpurilor de experţi A şi B. Anunţul a fost publicat pe site-ul MMP şi 

în ziarul România Liberă, iar concursul s-a desfăşurat în data de 15.12. 2010. Au fost emise 5 

certificate de expert pentru evaluarea siguranţei barajelor din categoriile de importanţă A şi B. 

 5. 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. Procedura va continua şi la nivelul anului 2011. 

6. 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 2010 – 2011”, întocmirea Rapoartelor 

zilnice şi urmărirea respectării prevederilor din programele de exploatare. 

7. Participarea la două şedinţe ale Comisiei de supravegherea iazurilor din industria minieră, 

organizate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia Generală Resurse 

Minerale şi S.C. CONVERSMIN S.A. ; 

8. Participarea la cel de - al 8-lea Simpozion European al Comisiei Internaţionale a Marilor 

Baraje (ICOLD) cu tema „Siguranţa Barajelor – Durabilitate într-un Mediu în Schimbare”, Innsbruck, 

Austria; 

   9. Participarea la la examinarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri 

de apă şi ape interne, pe teritoriul român i cel ungar, în conformitate cu programul comun de lucru 

româno-ungar pe anul 2010, aprobat de către împuterniciții celor două guverne, pentru aplicarea 

Acordului hidrotehnic româno-ungar.  

10. Analiza şi verificarea Regulamentelor de exploatare coordonate bazinală  Jiu, Olt, Prut - 

Bârlad şi Crişuri, în vederea prezentării spre aprobare conducerii ministerului mediului; Aceste 

regulamente de exploatare au fost aprobate și returnate Administraţiei Naţionale „Apele Române” .  

 11. Analize şi răspunsuri la sesizări, petiţii şi memorii ale persoanelor fizice şi juridice, în 

legătură cu siguranţa construcţiilor hidrotehnice şi altele. 

C. Activităţi în domeniul amenajării bazinelor hidrografice  

1. Participarea la 3 şedinţe privind instituirea regimului de Supraveghere Specială la agenţi 

economici care depăşesc în mod sistematic indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate, organizate 

pentru urmărirea activităţilor desfăşurate de următorii agenţi economici: 

a. SC GOS – TRANS – COM SRL Covasna – judeţul Covasna; 

b. SC SUINPROD LEŢ SA - judeţul Covasna; 

c. SC SIBAVIS SA – județul Sibiu; 

  2. Analiza documentaţiilor tehnice, întocmirea fişelor de conformitate şi participarea la 8 

şedinţe de avizare ale Comisiei tehnico – economice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.  

3. Organizarea a 4 şedinţe de atestare a 155 instituţii publice şi private specializate în elaboarea 

documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de 

gospodărire a apelor. 
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4. Demararea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru Planul Naţional de 

amenjare a bazinelor hidrografice. 

5. Coordonarea şi participarea la şedinţele de consultare a publicului în legătură cu elaborarea 

schemelor directoare la nivelul bazinelor hidrografice; 

6. Urmărirea realizării obiectivelor din cadrul programului „Redimensionarea ecologică şi 

economică pe sectorul Românesc al Luncii Dunării” - (HG nr. 1208/2006); 

7. Coordonarea şi urmărirea activităţilor privind realizarea studiilor din cadrul „Planului 

naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor”, conform HG 1309/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

8. Organizarea şi participarea la Simpozioane, Mese rotunde organizate de minister sau de alte 

instituţii publice; 

  9. Analize şi răspunsuri la sesizări, petiţii şi memorii ale persoanelor fizice şi juridice, în 

legătură cu lucrări de gospodărire a apelor, litigii privind terenurile din domeniul public al apelor şi 

altele. 

Activitatea Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii 

 

Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii a fost implicată pe parcursul anului 2010 în 

derularea următoarelor proiecte: 

 

Proiectul “Beneficiarii şi evaluarea riscului la inundaţii în lunca Dunării – DANUBE 

FLOODRISK”. 

Parteneri: România, Austria, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croaţia şi Serbia. 

Scop: crearea unei reţele de management al riscului la inundaţii, care să includă toate ţările 

riverane fluviului Dunărea; dezvoltarea unei metodologii comune de realizare a hărţilor de risc la 

inundaţii în lunca Dunării; armonizarea surselor de date existente în statele riverane fluviului. 

Obiective: furnizarea hărţilor de risc la inundaţii în lunca Dunării, necesare managementului 

riscului la inundaţii dar şi planificării spaţiale şi cerinţelor economice, integrarea utilizatorilor de la 

diferite nivele în realizarea proceselor de management al riscului la inundaţii; dezvoltarea şi distribuţia 

unor proiecte şi experienţe de succes din acest domeniu, care reflectă prevederile directivelor europene 

în cadrul unor ţări dunărene şi numai; crearea bazelor unei dezvoltări durabile între statele riverane 

fluviului Dunărea. 

Durată:  36 luni (2009-2011). 

Buget estimat şi surse de finanţare: 6.379.591 Euro ( din care contribuţia României este de 

2.130.100 Euro astfel: 1.810.585 (85%) finanţare prin fondul European de Dezvoltare Regională – 

ERDF, 276.213 Euro (13%) finanţare prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi 43.302 

Euro (2%) finanţare prin Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

 

2)  Proiectul DESWAT (“Destructive Water Abatment and Control”)  pentru reducerea 

impactului inundaţiilor prin asigurarea supravegherii hidrologice continue asupra râurilor şi 
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prognozarea viiturilor. Proiectul se realizează cu sprijinul financiar şi tehnic al USAID (Agenţia 

Statelor Unite pentru Investiţii şi Dezvoltare) şi USTDA (Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea 

Comerţului). 

Scop: modernizarea actualei reţele de monitorizare hidrologică în România, prin utilizarea de 

tehnologie de ultimă oră, precum şi crearea de produse de informare/alarmare adecvată a publicului în 

cazul viiturilor. Realizarea proiectului DESWAT va permite acoperirea unei game largi de aplicaţii, cu 

evidente avantaje economice: anticiparea producerii viiturilor şi a zonelor posibil a fi inundate; 

anticiparea dispersiei poluanţilor chimici în mediul acvatic; anticiparea producerii unor debite minime 

severe care ar afecta serviciile de alimentare cu apă; anticiparea debitelor şi volumelor extreme pentru 

buna gospodărire a marilor acumulări; controlul poluării termice; aplicaţii comerciale (hărţi cu zonele 

în care prognoza depăşeşte pragurile de alertă, servicii telefonice cu informări hidrologice, produse 

pentru televiziune) care vor aduce profit prin tarifele percepute atât INHGA/ANM, cât şi 

Administraţiei Naţionale Apele Române. 

Obiective: îmbunătăţirea capacităţii şi a vitezei de prognozare; îmbunătăţirea preciziei de 

prognozare; utilizarea facilităţilor proiectului SIMIN; evaluarea pagubelor potenţiale-costuri, în cazul 

inundaţiilor. 

Durată : (2005 - 2011) . 

Buget estimat şi surse de finanţare : 46.000.000 USD. 

3) Proiectul „Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare ale râurilor 

Siret şi Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu staţii automate –EST 

AVERT”  

Parteneri : România, Ucraina şi Moldova. 

Scop: creşterea eficacităţii sistemului de avertizare/alarmare şi diminuarea pagubelor produse de 

inundaţii prin conştientizarea cetăţenilor asupra riscurilor amplasării de construcţii în zonele posibil 

afectate. 

 Obiective: Asigurarea unui nivel ridicat de monitorizare, cantitativă, a cursurilor râurilor din 

bazinele hidrografice Siret şi Prut, pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi poluării 

accidentale; realizarea hărţilor zonelor inundate la viiturile istorice în bazinele hidrografice Siret şi 

Prut, a hărţilor de hazard şi de vulnerabilitate la o scară globală ( utilizând imaginile satelitare de înaltă 

rezoluţie ) şi a hărţilor de risc pentru bazinele Siret şi Prut; realizarea Planului bazinal de apărare 

împotriva inundaţiilor gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 

poluării accidentale pentru bazinele Siret şi Prut. 

Durată: 2010 – 2013. 

Buget estimat şi surse de finanţare: 9.500.000 Euro, care va atrage fonduri din Programul 

Operaţional comun România- Ucraina- Moldova 2007-2013. 

4)Realizarea hărţilor de hazard prin intermediul Axei 5 – POS MEDIU 

Obiective: dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse 

la risc, prin realizarea hărţilor de hazard şi de risc şi a planurilor de management ale riscului la 



 

 

 

  46 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

inundaţii pe bazinele hidrogeografice, inclusiv pentru consultarea publicului în vederea creşterii 

rezilienţei în zonele inundabile. Dintre măsurile prevăzute se pot menţiona soluţiile pentru  realizarea 

conectivităţii laterale a cursurilor de apă, crearea unor zone umede, atenuarea undelor de viitură prin 

poldere, refacerea şi întreţinerea lucrărilor de apărare în zonele vulnerabile afectate în urma viiturilor, 

abandonarea lucrărilor afectate în zonele cu vulnerabilitate redusă sau reamplasarea lor şi continuarea 

şi finalizarea activităţii de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă. 

Durată : 2007 – 2013. 

Buget estimat şi surse de finanţare  : 88.300.000 Euro. 

 

5) Proiect pentru realizarea planului integrat de management al zonei costiere prin 

intermediul Axei 5 – POS MEDIU 

Obiective: stabilirea zonei costiere şi a măsrurilor ce se impun pentru asigurarea integrităţii 

acesteia; garantarea utilizării publice a zonei costiere  româneşti, cu excepţia situaţiilor privind 

siguranţa naţională; reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigură 

protecţia mediului, peisajului, moştenirii culturale, istorice şi arheologice, reconstrucţia şi consevarea 

zonei costiere prin adoptarea de măsuri adecvate; integrarea în cadrul zonei costiere a politicilor de 

mediu în politicile sectoriale privind agricultura şi silvicultura, energia, resursele minerale, industria, 

turismul, pescuitul şi acvacultura marină, transporturile şi dezvoltarea zonelor locuite, precum şi a 

politicilor de gospodărire a apelor; asigurarea accesului publicului la informaţie şi a participării 

acestuia la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere româneşti. 

Durată : 2007 – 2013. 

Buget estimat şi surse de finaţare: 28.000.000 Euro. 

 

Activitatea Unităţii de Politici Publice şi Managementul Calităţii pentru anul 2011: 

Principalele activităţi desfăşurate de către Unitatea de Politici Publice şi Managementul 

Calităţii în anul 2010, sunt  următoarele: 

 

 Coordonarea procesului de identificare şi analiză a obiectivelor privind protecţia mediului 

incluse în cadrul Strategiei Europa 2020; monitorizarea progreselor înregistrate în cadrul 

măsurilor prevăzute în Programul Naţional de Reforme. În 2010, în coordonarea UPPMC, a 

fost finalizat capitolul de mediu din cadrul Programului Naţional de Reformă, în cadrul căruia 

au fost identificate măsurile ce trebuie întreprinse de către statul român pentru a contribui la 

atingerea ţintelor din domeniul mediului, asumate la nivel european prin Strategia Europa 

2020. 

 Definirea politicilor publice în domeniul mediului şi pădurilor în vederea includerii acestora în 

cadrul Strategiei Fiscal-Bugetare 2011-2013; 

 Elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial intern c.f. Ordinului 796/20.05.2010 

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial al  Ministerului Mediului şi Pădurilor; 
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 Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemul de control 

managerial al Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

 Realizarea raportărilor trimestriale către Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de 

Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control, referitoare la stadiul de 

dezvoltare al sistemului de control managerial; 

 Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor din Programul de Guvernare 2009-2012, capitolul 18 

- Protecţia mediului înconjurător; 

 Realizarea şi transmiterea către Secretariatul General al Guvernului,  a Raportului lunar privind 

îndeplinirea angajamentelor din Programul de Guvernare 2009-20012, în cadrul aparatului 

propriu al Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

 Realizarea şi transmiterea Raportului cadru comprehensiv asupra performanţelor actului de 

guvernare la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al instituţiilor aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

 Promovarea Ghidului Eco-Cetăţeanului, Ghidului Eco-Funcţionarului Public şi Ghidului Eco-

Turistului, în limba română şi realizarea variantelor celor trei ghiduri în limba engleză; 

 Iniţierea demersurilor necesare pentru obţinerea certificării ISO 14001:2005 şi aprobarea 

acestora de către ministru; 

 Asigurarea legăturii dintre Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Mediului şi Pădurilor 

în definirea măsurilor, acţiunilor, termenelor, resurselor şi responsabilităţilor ce vor fi asumate 

în cadrul Sistemului Statistic Naţional; 

 Participarea în cadrul grupului de experţi, coordonat de Banca Mondială, pentru stabilirea 

principiilor adoptării salarizării unitare în sistemul bugetar. 

 Crearea unui sistem coerent de planificare strategică în cadrul Ministerului Mediului şi 

Pădurilor.  

 Participarea la grupuri de lucru şi formularea de puncte de vedere şi analize în domeniul de 

activitate al ministerului (grupul de lucru privind implementarea Small Business Act în 

România, pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea 

mediului de afaceri, etc). 

 

Activitatea Compartimentului Audit 

I. Realizări ale Compartimentului Audit în anul 2010 

 

Conform Planului anual de audit intern pentru anul 2010, înregistrat la Serviciul Audit (actualul 

Comăpartiment Audit) şi a Planului actualizat de audit intern, aprobate de conducerea ministerului, în 

anul 2010 au fost realizate următoarele activităţi de audit intern: 

 

I.1. Activităţi de raportare 

Activitatea de raportare a activităţii de audit intern aferentă anului 2009, realizată în perioada 

04.01.2010 – 20.01.2010, s-a finalizat prin elaborarea Raportului nr.35109/SAPI/20.01.2010 privind 

activitatea de audit intern realizată în anul 2009, aprobat de conducerea ministerului. 

Raportul nr.35109/SAPI/20.01.2010 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 2010), cât şi la Curtea de Conturi a României (până sfârşitul 

trimestrului I 2010). 
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I.2. Misiuni de audit intern 

Pentru anul 2010 au fost planificate 4 misiuni de audit intern, care au fost realizate în procent de 

100%, 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 de 

audit intern 

1. Evaluarea procesului de fundamentare, aprobare şi 

utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de 

investiţii prevăzute în bugetele ordonatorilor principali 

de credite din administraţia centrală 

 

Raport de audit intern nr. 

35.184/SA/25.05.2010 

 

2. Gestiunea resurselor umane la Administraţia Naţională 

de Meteorologie 

Raport de audit intern 

nr.35.209/CA/15.07.2010 

 

3. Evaluarea procesului de implementare a POS Mediu 

2007-2013, a evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor 

fonduri 

Raport de audit intern nr. 

35.309/CA/19.11.2010 

 

4. Misiunea de urmărire a implementării recomandărilor 

formulate în rapoartele de audit intern întocmite în 

perioada 2007-2010 

Raport de audit intern nr. 

35338/CA/13.12.2010   

 

Domeniile şi structurile auditate au fost următoarele:  

 

Domeniile auditate Structuri auditate 

Procesul de fundamentare, aprobare şi utilizare a fondurilor 

pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii prevăzute în 

bugetele ordonatorilor principali de credite din administraţia 

centrală 

Direcţia Generală de Investiţii 

Resursele umane Administraţia Naţională de 

Meteorologie 

Procesul de implementare a POS Mediu 2007-2013, a 

evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor fonduri 

DG AMPOS Mediu 

Urmărirea implementării recomandărilor formulate în 

rapoartele de audit intern întocmite în perioada 2007-2010 

 

Toate structurile MMP care au fost 

auditate în perioada 2007-2010 

I.3. Misiuni de audit ad-hoc 

 

La solicitarea conducerii ministrului mediului şi pădurilor în intervalul 03.02.2010–23.02.2010 s-a 

efectuat verificarea execuţiei bugetare aferente anului 2009 la INCDPM – ICIM Bucureşti, finalizată 

cu „Nota privind verificarea execuţiei bugetare aferente anului 2009 la INCDPM – ICIM 

Bucureşti”, înregistată sub nr.35142/05.03.2010 şi aprobată de ministrul mediului şi pădurilor. 

 

I.4. Alte activităţi de audit intern 
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I.4.1. Dezvoltarea cadrului metodologic privind activitatea de audit intern prin actualizarea şi 

aprobarea: 

  „Normelor metodologice specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor privind activitatea 

de audit intern”, versiunea noiembrie 2010.  

Facem menţiunea că „Normele metodologice specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor 

privind activitatea de audit intern” au fost avizate de Unitatea Centrală de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice conform adresei 

nr.395.922/18.11.2010 şi aprobate de ministrul mediului şi pădurilor la data de 19.11.2010. 

  „Manualului de audit intern privind POS Mediu 2007-2013”, Ediţia a II-a, Decembrie 

2010, aprobat de ministrul mediului şi pădurilor la data de 20.12.2010. 

 

I.4.2. Planificarea activităţii de audit intern 

 Elaborarea Planului de audit intern pentru anul 2011 şi a Planului strategic de audit 

intern pentru perioada 2012-2014, aprobate de ministrul mediului şi pădurilor la data de 

16.12.2010. 

 

Activitatea Direcţiei Generale Păduri: 

1. Principalele acte normative aprobate 

1. Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national; 

2. Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate; 

3. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice; 

4. Lege nr. 460/2010 privind trecerea drumurilor forestiere din domeniul public al statului şi 

din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi 

administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

            5. Ordonanţa de urgenţă  nr. 102 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; 

6. Hotărâre nr.118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, 

schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, 

a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului; 

7. Hotărâre a Guvernului privind infiintarea pe langa Ministerul Mediului si Padurilor a unei 

activitati finantate integral din venituri proprii; 

8. Ordinul ministrului nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului  de vânzare a masei 

lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

9. S-a  emis  Ordinul nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la 

criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale şi în administrarea consiliilor 

locale ale acestora 

10. A fost elaborat ordinul 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea 

dreptului de gestionare a faunei cinegetice; 

11. A fost elaborat Ghidul si Manualul de proceduri pentru Masuara 221 – prima impadurire a 

terenurilor agricole;  

12. A fost elaborat Ghidul pentru impadurirea terenurilor degradate prin AFM; 

         13. S-au aprobat 2 hotărâri  de Guvern pentru scoatere definitiva din fondul forestier national; 
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      14. S-au emis 271 proiecte ordin de ministru cu caracter individual; 

 

1. Principalele acte normative elaborate, aflate in procedura de avizare 
 

1. Lege  pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii, aflat in procedura 

de avizare in Camera Deputatilor;  

              2. Lege privind unele măsuri pentru  realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere   de 

protecţie - aprobata in Guvern, aflata in procedura de avizare in Camera Deputatilor;  

             3. Lege privind materialele forestiere de reproducere, aflata in procedura de avizare in Camera 

Deputatilor;  

        4. Hotarare a Guvernului privind aprobarea Programului National de Impadurire- in avizare 

interna; proiectul este supus evaluarii de mediu  - SEA; 

 5. Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 786/1993 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum 

şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea 

perimetrelor de ameliorare.  

6. Hotărâre a Guvernului privind acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei 

lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin 

amenajamente silvice, necesare pentru acoperirea costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii 

                     

Activitate tehnica 

 

 S-a  împădurit de catre Regia Nationala a Padurilor Romsilva si ocoalele silvice private  

in fondul forestier national, o suprafata  16.293 ha, din care:  

a) 9.037 ha împăduriri propriu-zise; 

b) 1.069 ha refaceri(dupa calamitati); 

c) 6.187 ha completări în plantaţii nou înfiinţate; 

 A crescut suprafata fondului forestier national prin impadurirea terenurilor agricole cu  

1710 ha, din care 

a) 1.592 ha împăduriri pe terenuri degradate; 

b) 118 ha perdele forestiere de protecţie; 

Totodata pentru consolidarea plantatiilor instalate in anii anteriori s-au realizat lucrari de 

refacere pe o suprafata de 651 ha si completari pe 2128 ha. 

 Punerea în funcţiune a 42,7 km lucrări de corectare a torenţilor, cu fonduri de la bugetul 

de stat;  

 Punerea în funcţiune a 114,5 km drumuri forestiere reabilitate, cu fonduri de la Bugetul 

de stat;  

 S-au achitat restanţele din anul 2009,  în valoare de 3,3 mil lei reprezentând lucrările de 

împădurire pe terenuri degradate realizate prin ITRSV; 

 S-au achitat restanţele din anul 2009  în valoare de 21,3 mil lei reprezentând lucrările de 

împădurire pe terenuri degradate, drumuri forestiere şi corectarea torenţilor  realizate prin RNP - 

Romsilva; 

 S-au achitat 2.607 mii lei proprietarilor de păduri, reprezentând compensarea funcţiilor 

de protecţie pentru anul 2009; 

 S-au achitat 911 mii lei către RNP – Romsilva reprezentând restanţă din anul 2009 

pentru  paza pădurilor retrocedate;    
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 Verificarea şi aprobarea a 35 fişe ale perimetrelor de ameliorare, în suprafaţă de 1.796 

ha; 

 Calculul redevenţei pentru 32 acte adiţionale de concesionare a terenurilor forestiere 

aferente activelor vândute de RNP – Romsilva; 

 Verificarea proiectelor din cadrul Programului de îmbunataţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi – conform OM nr.727/2010. 

 Verificarea proiectelor din cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor degradate. 

 Eliberarea a 250 licenţe pentru gestionarea faunei cinegetice; 

 Avizarea înfiinţării şi funcţionării a 8 crescătorii de vânat şi a 10 complexuri de 

vânatoare; 

  Atribuirea în gestiune a unui număr de 24 fonduri cinegetice şi încheierea contractelor 

de gestionare; 

  Pregătirea şi iniţierea documentaţiei necesare acţiunii de atribuire în gestiune a unui 

număr de 1414 fonduri cinegetice; 

  Promovarea si aprobarea unui numar de 10 ordine de  ministru . 

 Participari la 97  Conferinţe I  de amenajare pentru fondul forestier naţional; 

  Participari la 113 Conferinţe a II-a de amenajare pentru fondul forestier national; 

  Pregatirea a 9 sedinţe de avizare CTAS pentru care s-au realizat observaţii la un numar 

de 395  lucrări; 

  S-au elaborat un număr de 395 avize CTA – Silvicultură; 

  S-au elaborat un numar de 242 proiecte de ordin de  ministru pentru aprobarea 

amenajamentelor silvice.  

  S-au analizat 37 documentaţii de scoatere din circuitul silvic a caror situatie se prezinta 

astfel:  

- 2 hotarari de Guvern  

- 17 ordine de ministru; 

- 2 documentaţii necesita completare; 

- 13 documentaţii au fost returnate. 

-  3 documentaţii sunt în lucru. 

 S-au analizat 33 documentaţii de restituire de taxe şi garanţii si s-au întocmit 27 Note 

pentru restituirea de taxe şi garanţii pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier, iar pentru 6 

documentaţii s-au transmis adrese de completare. 

 S-au analizat 60 documentaţii tehnice privind modificarea prevederilor 

amenajamentelor silvice (derogări), din care: 

- au fost promovate 30  proiecte de ordin; 

- au fost aprobate 14 proiecte de ordin; 

- 23 proiecte de ordin sunt în procedură de avizare internă; 

 S-au analizat 14 documentaţii privind schimbarea de categorii de folosinţă silvică, din 

care 10 sunt promovate, iar pentru 4 s-a obţinut ordinul de ministru; 

 S-au analizat 29 dosare privind atestarea unităţilor specializate pentru lucrări de 

amenajarea pădurilor şi s-au autorizat/ reautorizat, 27 unităţi specializate,  in cadrul  a două şedinţe de 

atestare. 

 S-au organizat 2 şedinţe de atestare a experţilor CTAP, cu urmatoarele rezultate: 1 

admis, 2 respinşi, 39 reatestări, conform legislatiei actuale.  
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 S-au organizat 2 şedinţe de atestare a şefilor de proiect pentru lucrari de amenajarea 

pădurilor, cu urmatoarele rezultate: 4 admişi, 5 respinşi, 90 reatestări, conform legislatiei actuale.  

 S-a organizat activitatea de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează 

proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, respectiv s-au analizat 

toate documentaţiile depuse şi s-au eliberat certificatele de atestare pentru cei admişi - 171 persoane 

fizice şi 98 persoane juridice; 

 S-au asigurat documentele necesare reprezentând poziţiile României la reuniunile 

Comitetului Permanent pentru Silvicultură al Comisiei Europene şi ale Grupului de lucru păduri al 

Consiliului European. 

 S-au analizat 9 documentaţii pentru autorizarea ocoalelor pentru care s-au eliberat 9 

autorizaţii de funcţionare, 

 S-au analizat 88 documentaţii pentru emitere certificate de menţiuni pentru care s-au 

eliberat 88 certificate de menţiuni. 

 S-au emis 2 decizii  de retragere a autorizaţiei de funcţionare pentru 2 ocoale silvice. 

 S-a răspuns la 31 interpelări. 

 S-au redactat 216 scrisori corespondenţă persoane fizice şi juridice. 

 S-au organizat 7 comisii de autorizare producatori material forestier de reproducere in 

urma carora s-au emis 365 autorizatii. 

 S-au emis 18 autorizatii de confectionare ciocane silvice de marcat; 

 S-au emis 19 autorizatii pentru sef ocol 

 Realizarea informatiilor statistice din silvicultura pentru anul 2009; 

 

Activitate de control 

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 

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. 
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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 misiuni 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 precum produsul 

informatic Sistemul Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) 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 01.01.2010 – 30.12.2010 activitatea desfăşurată de către DCS s-a concretizat în 197 

acţiuni de control, în urma cărora s-au încheiat şi s-au aprobat 131 note de control.  

În funcţie de modul cum au fost stabilite şi organizate activităţile de control, structura Notelor de 

constatare este următoarea: 

- 31 note încheiate după controale tematice planificate, din care 13 note în domeniul pădurilor şi 18 

note în domeniul vânătorii; 

- 4 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”; 

- 3 note încheiate după verificări solicitate de IGPR sau de inspectoratele judeţene de poliţie;  

- 93 note încheiate după verificarea aspectelor semnalate în 109 petiţii, memorii şi sesizări 

repartizate ierarhic. 

În timpul controalelor au fost încheiate un număr de 367 procese verbale de constatare a 

contravenţiilor, din care 272 contravenţii silvice şi 95 contravenţii cinegetice, cu o valoare a amenzilor 

de 890.980 lei. În domeniul vânătorii fost formulate un număr de 112 avertismente. În vederea luării 

măsurilor împotriva personalului responsabil au fost comunicate deţinătorilor un număr de 15 note, din 

care 11 note Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi primăriilor pentru fond forestier proprietate 

publică şi 4 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  21548 euro. A fost confiscat 

material lemnos cu un volum total de 8.981 mc. 

Au fost formulate un număr de 43 sesizări penale, din care 36 sesizări în domeniul pădurilor 

preponderent pentru furturi şi tăieri ilegale de arbori şi 7 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: 
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- 3 note la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 9 note la Parchetele de pe lângă 

tribunalele judeţene; 

- 1 notă la Consiliul Superior al Magistraturii; 

- 8 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; 

- 33 note la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 1 notă la Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice şi 2 note la direcţiile silvice. 

 

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. 

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: 
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Componenta 1 – Investitii la nivel de comuna în Zonele Vulnerabile la Poluarea cu Nitrati (ZVN) 

(45.95 mil EURO). În cadrul acestei componente Proiectul susţine realizarea de investitii intr-un 

numar de 86 de comune, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, în zece bazine hidrografice, după cum 

urmează: 
 
► Investiţii integrate în 11 Centre de Instruire şi Demonstrare (CID) în zonele prioritare vulnerabile la 

poluarea cu nitraţi. În cadrul Proiectului sunt finanţate 11 centre pilot de instruire şi demonstrare în 

beneficiul fermierilor a bunelor practici pentru protecţia resurselor de sol şi apă împotriva poluării cu 

nutrienţi proveniţi din agricultură, printr-o abordare integrata a managementului nutrientilor.  

Stadiul la finele anului 2010:  
- Sunt elaborate documentaţiile tehnice pentru construcţia platformelor comunale si individuale 

de colectare si management al gunoiului de grajd. 

- Licitaţia pentru constructia platformelor este în curs de organizare. Se estimează că platformele 

vor intra în funcţiune în luna august 2011. 

- Licitaţia pentru achiziţia echipamentelor necesare colectării, compostării şi utilizării ca 

fertilizant a gunoiului de grajd este în curs de finalizare. Livrarea echipamentelor este 

prevăzută pentru luna  iulie 2011. 
 

► Sisteme de stocare şi administrare pentru promovarea unui management imbunatatit al deseurilor 

animale şi menajere. Suplimentar faţă de intervenţiile în cele 11 comune Centre de Demonstrare şi 

Instruire, proiectul sprijină activităţi de management al gunoiului de grajd şi în alte zone vulnerabile la 

poluarea cu nitraţi. Aceasta componenta asigura finantarea pentru instalarea de facilitaţi noi sau 

imbunatatite pentru stocarea gunoiului de grajd la nivel de comuna/sat şi echipamentul necesar pentru 

administrarea acestuia într-un număr de 75 de localităţi cu probleme de poluare cu nitraţi. 

Stadiul la finele anului 2010:  

- Sunt elaborate şi avizate documentaţiile tehnico-economice la faza Studiu de prefezabilitate 

pentru un număr de 18 localităţi ZVN. 

- Documentaţia la faza Studiu de Fezabilitate pentru 18 localităţi este în curs de elaborare. 
 

► Sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare. Aceasta componenta sprijina Ministerul Mediului 

şi Padurilor în eforturile depuse pentru armonizarea legislaţiei naţionale la cerinţele Directivei Nitraţi a 

UE şi la masurile selecţionate din cadrul Directivei Cadru Apa. Va ajuta, de asemenea, la întărirea 

capacitatii de reglementare şi legiferare pentru implementarea Codului de Bune Practici Agricole, 

agricultura organica.   

Stadiul la finele anului 2010:  

Raportul privind analiza cadrului de reglemetare şi propuneri pentru armonizarea legislaţiei 

este în curs de finalizare.  
 

► Plantarea de perdele de protectie şi sprijin pentru reabilitarea pasunilor: Proiectul sprijina 

comunitatile pentru plantarea de bariere vegetative pentru protectia cursurilor de apa la poluarea cu 

nutrienti, reabilitarea terenurilor de pasunat şi a pasunilor comunale. 

Stadiul la finele anului 2010:  

- Au fost elaborate proiecte de plantare pentru o suprafaţă de circa 700 ha. 

- Operaţiunile de plantare au început în luna martie 2010 si continuă în sezoanele de plantare 

primăvară/toamnă. 
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► Alimentari cu apa şi canalizari: Proiectul va finanta extensia sau realizarea unor canalizari de mici 

dimensiuni în 2 sau 3 locatii, unde poluarea se datoreaza în mod evident scurgerilor de nutrienti din 

surse sociale şi animale direct în panza freatica. 

Stadiul la finele anului 2010:  

- Au fost elaborate Studii de Fezabilitate pentru investiţii în sisteme de canalizare în 2 localităţi 

vulnerabile la poluarea cu nitraţi în care proiectul finanţează si investiţii în sisteme de 

management al gunoiului de grajd. 

- Se apreciază că lucrările de construcţie vor începe în semestrul 2 al anului 2011. 

 

► Promovarea Codului de Bune Practici Agricole: Proiectul va incuraja fermierii în promovarea 

Codului Bunelor Practici Agricole, prin realizarea de investitii pentru rotatia culturilor, managementul 

gunoiului de grajd, managementul nutrientilor prin teste de sol, mentinerea de straturi de acoperire ale 

solului, agricultura organica, etc. În acest sens va fi dezvoltat un program de training al consultantilor 

agricoli, precum şi al fermierilor, bazat pe demonstratii la nivel de ferma. 

Stadiul la finele anului 2010:  

- Este în curs de desfăşurare selecţia unei firme de Consultanţă care va derula sesiuni de instruire 

pentru circa 250 fermieri din 11 localităţi Centre de Demonstrare şi Instruire. 
 

► Studii de fezabilitate: Proiectul va finanta realizarea de studii de fezabilitate pentru alimentari cu 

apa şi canalizari în vederea atragerii de fonduri europene pentru acest tip de investitii. Va fi acordata 

prioritate comunelor cu ape transfrontaliere. În cadrul activitatilor finantate de GEF vor fi finantate 

modalitati alternative de utilizare a gunoiului de grajd prin testarea şi demonstrarea fezabilitatii 

instalatiilor de bio-gaz. 

Stadiul la finele anului 2010:  

- Este în curs de finalizare selecţia unei firme de consultanţă pentru elaborarea proiectului pentru 

o instalaţie pilot de producere şi utilizare a biogazului din dejecţii de la animale. 

 

Componenta 2 - Sprijin pentru întărirea capacitatii instituţionale (5,89 mil Euro). Aceasta 

componenta se concentreaza asupra dezvoltării resurselor umane în vederea întăririi capacitatii atât a 

beneficiarilor cat şi a personalului de la nivel local, regional şi central (cum ar fi inspectori, 

supervizori, etc.) pentru implementarea eficienta a activitatilor propuse ale Proiectului şi a cerinţelor 

Directivei Nitraţi a UE. Proiectul va acorda sprijin în vederea îmbunătăţirii şi întăririi constientizarii, 

cunostintelor şi abilitaţilor legate de masurile de remediere a poluării cu nutrienţi. De asemenea, vor fi 

asigurate instruiri şi echipamentele necesare pentru monitorizarea solului şi apei la nivel local, 

judeţean şi bazin hidrografic.  

Stadiul la finele anului 2010:  

- Au fost achiziţionate toate echipamentele prevăzute pentru întărirea capacităţii Administraţiei 

Naţionale „Apele Române” pentru monitorizarea calităţii apei şi raportarea conform cerinţelor 

Directivei Nitraţi. 

- Sunt în derulare sesiuni de instruire pentru aproximativ 350 de specialişti din cadrul agentiilor 

locale si nationale implicate in implementarea si monitorizarea prevederilor Directivei Nitraţi. 

 

Componenta 3 - Constientizare publica şi diseminare (2,59 mil. Euro). La nivel local, naţional şi 

regional se va derula o ampla campanie de informare cu privire la activitatile şi beneficiile Proiectului, 

în vederea replicării intervenţiilor acestuia şi în alte zone similare de pe teritoriul României, precum şi 

în tarile riverane Marii Negre şi alte tari candidate la UE. Proiectul va asigura organizarea de 

workshop-uri naţionale şi regionale, vizite în teren şi vizite de documentare în cadrul cărora vor fi 



 

 

 

  57 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
 

impartasite cunostintele şi abilitatile legate de tehnologiile agricole prietenoase mediului care previn 

poluarea cu nitraţi. De asemenea, ca vector pentru diseminarea beneficiilor activitatilor propuse, 

proiectul va folosi mass-media (TV, radio, presa din domeniul agricol şi mediu). 

Stadiul la finele anului 2010:  

 - Proiectul desfăşoară o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei la nivel naţional şi 

local, în aria de implementare a proiectului şi în alte zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Au fost 

elaborate o serie de materiale de informare (afişe, bannere, pliante, broşuri, flyere), privind poluarea cu 

nitraţi şi bune practici pentru protecţia resurselor de sol şi apă împotriva poluării cu nutrienţi, care 

urmează a fi diseminate în cadrul campaniei de informare la nivel local. 

 

Componenta 4 - Managementul Proiectului (4,61 mil Euro). Unitatea de Management al Proiectului 

(UMP) este entitatea insarcinata cu implementarea Proiectului si derularea fondurilor acestuia, fiind 

sprijinita de 11 persoane desemnate de catre ANAR de la nivelul bazinelor de apa.  

 


