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Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul „Consolidarea capacității 
instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine 
pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității”, 
finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 
2014 – 2020 
 
 
 
Miercuri, 18 decembrie 2019, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului 
Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul 
biodiversității”, cod SIPOCA 594, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație 
publică și sistem judiciar eficiente. 
 
Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni și este implementat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului (ANPM), Institutul de Biologie București al Academiei Române și 
Universitatea București.  
 
Cu un buget total de 15.131.469,77 lei, din care 13.092.588,79 lei finanțare nerambursabilă, 
SIPOCA 594 are ca obiectiv general întărirea capacităţii administrative/instituţionale a 
Ministerului  Mediului, Apelor și Pădurilor şi a structurilor din subordine prin dezvoltarea de 
sisteme şi standarde care să optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecţiei 
biodiversităţii, prin implementarea Protocolului de la Nagoya şi elaborarea ghidurilor necesare 
în scopul derulării unitare la nivel naţional a procedurii de evaluare adecvată, în acord cu SCAP 
(Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020). 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea metodelor necesare optimizării procesului decizional la nivelul Ministerului 
Mediului, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării şi al autorităţilor publice locale subordonate în vederea 
îmbunătăţirii politicilor publice în domeniul biodiversităţii, prin elaborarea ghidurilor 
necesare derulării unitare la nivel national a procedurii de evaluare adecvată; 

2. Dezvoltarea metodelor necesare optimizării procesului decizional la nivelul Ministerului 
Mediului, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi al  autorităţilor publice 
locale subordonate, în vederea îmbunătăţirii politicilor publice în domeniul 
biodiversităţii, prin implementarea în legislaţia naţională a  Protocolului de la Nagoya. 
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Pentru realizarea obiectivelor, în cadrul proiectului se vor realiza studii privind analiza 
legislaţiei comunitare şi naţionale referitoare la evaluarea adecvată, accesul la resursele 
genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora. 
De asemenea, se vor desfășura ateliere de lucru și întâlniri între reprezentanții autorităților cu 
competențe în domeniul managementului biodiversității, ai mediului academic și experți  
relevanți din state ce au ratificat Protocolul de la Nagoya și care pot furniza exemple de bune 
practici pe această temă. 
 
După finalizarea proiectului, autoritățile implicate în protecţia biodiversităţii vor beneficia de 
o serie de instrumente pentru dezvoltarea și implementarea eficientă a politicilor publice: 

 Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

 Ghid metodologic specific privind evaluarea adecvată pentru planuri/proiecte din 
domeniile de interes: Infrastructură de transport, Producerea energiei, Extracţia 
resurselor neregenerabile;  Planuri/Proiecte de amenajare; 

 Un act normativ referitor la Protocolul de la Nagoy; 

 2 Ghiduri privind implementarea Protocolului de la Nagoya, aprobate prin ordin de 
ministru;  

 O Platformă pentru schimb de informaţii, monitorizarea utilizării resurselor genetice 
etc. 

 
Totodată, personalul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, al Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului şi al instituţiilor subordonate, va fi instruit în utilizarea Ghidurilor şi a 
practicilor elaborate în cadrul proiectului. 
 
 
 
 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 
Manager proiect: Daniela DRĂCEA - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Tel: 021.408.9636 
 
Website: http://www.mmediu.ro/categorie/proiecte-poca/187  
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