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Implementarea proiectului ”Consolidarea capacității instituționale a 

Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru 

îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității” 

  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitatea de beneficiar, în parteneriat cu 

Universitatea din București, Institutul de Biologie București și Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului, implementează proiectul “Consolidarea capacității instituționale a 

Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din 

domeniul biodiversității”, cod SIPOCA 594/ cod MySMIS 127465 - cofinanțat din Fondul Social 

European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Scopul proiectului este întărirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor și a structurilor din subordine prin dezvoltarea de sisteme și standarde care să 

optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității, prin implementarea 

Protocolului de la Nagoya și elaborarea ghidurilor necesare în scopul derulării unitare la nivel 

național a procedurii de evaluare adecvată, în acord cu Protocolul de automatizare a conținutului 

de securitate (SCAP).  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea metodelor necesare optimizării procesului decizional la nivelul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, al Administrației 

Rezervației Biosferei Delta Dunării și al autorităților publice locale subordonate, în vederea 

îmbunătățirii politicilor publice în domeniul biodiversității, prin elaborarea ghidurilor necesare 

derulării unitare la nivel național a procedurii de evaluare adecvată.  

2. Dezvoltarea metodelor necesare optimizării procesului decizional la nivelul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și al autorităților 

publice locale subordonate, în vederea îmbunătățirii politicilor publice în domeniul 

biodiversității, prin implementarea în legislația națională a Protocolului de la Nagoya. 

Printre rezultatele vizate de proiect se numără: 
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➢ revizuirea Ordinului MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar; 

➢ elaborarea ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată pentru 
planuri/proiecte, aprobat prin ordin de ministru, pentru următoarele domenii de 
interes: infrastructura de transport, producerea energiei, extracția resurselor 
neregenerabile, planurile/ proiectele de amenajare;  

➢ organizarea de ateliere și grupuri de lucru cu activitate de teren cu scopul de a stabili 
caracteristicile necesare a fi urmărite în cadrul etapelor procedurii de evaluare 
adecvată;  

În perioada 28.06. – 29.07.2021 au fost organizate grupurile de lucru aferente activităților A 

2.1 Organizarea primei întâlniri a grupului de lucru în 8 regiuni, în scopul identificării și 

soluţionării problemelor privind procedura de evaluare adecvată specifice etapei de încadrare 

(vizite de amplasament, criteriile specifice listei de control, etc) în regiunile Centru, Nord-

Vest, Nord-Est, Vest și Sud-Vest care au vizat următoarele aspecte: 

• Prezentarea observaţiilor preliminare rezultate din Studiul privind analiza legislaţiei 
comunitare şi naţionale referitoare la evaluarea adecvată 

• Analiza rezultatelor vizitei în teren. Identificarea potenţialelor impacturi semnificative, 
a lacunelor şi aspectelor care necesită aprofundare (documentare, vizite în teren etc). 

• Propuneri preliminare de noi abordări pentru ghidul metodologic (ex: identificarea 
siturilor Natura 2000 potenţial afectate, identificarea parametrilor afectaţi, 
determinarea semnificaţiei impacturilor) pe baza obiectivelor specifice de conservare. 

• Analiza propunerilor de noi abordări privind etapa de încadrare, ţinând cont de: studiul 
legislativ şi studiul de caz/vizita în teren 

Grupurile de lucru pentru regiunile București-Ilfov, Sud și Sud-Est vor fi organizate în perioada 

23.08. – 09.09.2021. 

Ulterior finalizării acestei activități, vor fi analizate toate problemele identificate atât în cadrul 

activităţilor de teren cât şi în cadrul grupurilor de lucru și se va elabora un studiu privind 

legislația națională și europeană cu privire la evaluarea adecvată. 
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Data de începere a proiectului: 18.12.2019 

Perioada de implementare: 30 luni 

Valoarea proiectului (LEI): 14.691.329,77   

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 12.716.355,52 

Date de contact: https://www.nagoya.ro/ 

  

https://www.nagoya.ro/

