Notă de informare privind începerea proiectului ”Dezvoltarea capacității
administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa
politica în domeniul biodiversității”

Data: 28/04/2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări
Economice ”Costin C. Kirițescu”, derulează, începând cu data de 17.03.2016 ,
proiectul ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității” (cod SIPOCA 4).
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA).
Scopul proiectului îl reprezintă întărirea capacității administrative a Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor prin dezvolatarea de sisteme și standarde care să
optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității.
Obiectivele specifice ale proiectului:






dezvoltarea unor metode necesare pentru îmbunătățirea procesului decizional
la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, al Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului și al autorităților publice locale pentru protecția mediului de a
implementa politicile publice în domeniul biodiversității, constând în dezvoltarea
de metodologii și proceduri de evaluare și aprobare a planurilor de management
pentru ariile naturale protejate;
elaboararea unor studii care să fundamenteze politici publice în domeniul
ecosistemelor degradate în acord cu obiectivele Strategiei UE în domeniul
biodiversității pentru 2020 și să fundamenteze programe de investiții pentru
refacerea ecosistemelor degradate din afara ariilor naturale protejate;
realizarea unor studii de fundamentare și revizuire a Strategiei Naționale și
Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020 (SNPACB) în
acord cu ultimele evoluții la nivel european și cu Strategia UE în domeniul
biodiversității pentru 2020.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Principalele rezultate ale proiectului sunt:
Rezultat proiect 1: Studiu care va defini, clasifica, inventaria și va permite prioritizarea
investițiilor de refacere a ecosistemelor degradate.
Rezultat proiect 2: Bază de date GIS a ecosistemelor degradate, procedură de
monitorizare a acesteia, actualizarea și gestionarea bazei de date până la sfârșitul
proiectului realizate.
Rezultat proiect 3: Analize de fundamentare și revizuire a Strategiei Naționale și
Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020 (SNPACB),
revizuirea SNPACB și elaborarea unui sistem de monitorizare a acesteia realizate.
Rezultat proiect 4: Competențe la nivelul Direcției de Biodiversitate din cadrul MMAP,
al Direcției Conservarea Naturii, Biodiversitate din cadrul ANPM, al ministerelor
avizatoare clarificate.
Rezultat proiect 5: Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile
naturale protejate elaborată și ghid de elaborare a planurilor de management realizat
Rezultat proiect 6: Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul MMAP, ANPM de
a evalua și aproba planuri de management îmbunătățite.
Rezultat proiect 7: Planuri de management evaluate și aprobate.
Perioada de implementare a proiectului este de 22 de luni.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.444.481,71 lei, din care:



15.499.266,87 - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
2.945.214,84 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și a partenerului.
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