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Cuvânt înainte 

 

400 de zile de mandat. Am știut de la început că acesta 
este termenul pe care îl aveam la dispoziție pentru toate 
obiectivele pe care mi le-am stabilit în momentul preluă-
rii portofoliului. Responsabilitatea poziției de ministru 
este uriașă – o onoare și o datorie deopotrivă! Mi-am 
asumat-o, iar gândul permanent al călătoriei mele prin 
actul guvernării a fost să îndreptăm trecutul acolo unde 
s-a dovedit a fi neviabil, să echilibrăm sistemul acolo un-
de se clatină și să construim sănătos, de o manieră  du-
rabilă pe termen lung, acolo unde este posibil.  
400 de zile de mandat.  La o prima vedere, din perspec-
tiva nevoii de timp pentru implementarea unor reforme 
trainice, termenul  părea categoric un dezavantaj.  
Acum, la sfârșit de mandat, pot spune că termenul 
strâns m-a ajutat să impun o abordare pragmatică.  A 
trebuit să stabilesc foarte clar câteva priorități și să pun 
jaloanele foii de parcurs astfel încât la vremea bilanțului 
să avem rezultate concrete și măsurabile. Managemen-
tul bazat pe rezultate a fost una din condițiile auto-

impuse de a intra în provocarea acceptării poziției de ministru. Concentrare laser pe trei priori-
tăți: Păduri, Biodiversitate, Economie Verde. La acestea am fost nevoiți să adăugăm și multe alte 
domenii – Deșeuri, Schimbări Climatice, Ape, Poluare. Într-un fel sau altul, toate erau în criză; 
toate cereau atenție, și pentru toate așteptările publicului erau enorme. Se aștepta ca guvernul 
tehnocrat să poată repara cu rezultate vizibile, imediat, pe loc, tot ce nu funcționa de 27 de ani! 
Managementul crizelor a fost una din dominantele acestui portofoliu în acest an. 
400 de zile de mandat. O cursă contra cronometru cu noi înșine și cu barierele care ne-au fost 
constant ridicate în cale de un sistem rezistent și temător de schimbare. 400 de zile în care a tre-
buit să aruncăm în luptă tot ce am avut mai bun – dăruire, expertiză, reziliență și încăpățânarea 
feroce de a reuși și de a merge mai departe cu fiecare nou obstacol ce ne apărea în cale.   
400 de zile de mandat, 300 de decizii promovate. Am promovat o măsură la fiecare 36 de ore 
scurse! În plus, am impulsionat o viziune complet nouă pentru România, prin care “mediul” devi-
ne oportunitate de dezvoltare și motor economic viitor al României, și nu o barieră în calea dez-
voltării așa cum în mod îngust a fost perceput până acum.  
400 de zile de mandat în 100 de pagini. Guvernul actual, total ieșit din orice tipar guvernamen-
tal politic, a fost primul Guvern care a crezut cu adevărat că România are nevoie de planuri coe-
rente, de viziune pe termen lung și acțiune determinată de a reforma; de curajul de a scoate la 
lumină, transparent anomaliile, deficiențele și problemele anilor de guvernare trecuți. 400 de 
zile în care am sădit germenii schimbării și a unui alt mod de a face lucrurile – transparent, pro-
fesionist, cu integritate. 
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A fost primul Guvern în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, nu a mai fost tratat ca 
”Cenușăreasa” Cabinetului sau ca monedă de schimb în algoritmul negocierilor politice;  primul 
an când mediul a fost abordat prin prisma sa integratoare și când printr-un exercițiu susținut de 
comunicare publică am adus Ministerul Mediului și problematica mediului în atenția publicului 
larg în țară și în străinătate, mult mai pregnant decât oricând în trecut.  
400 de zile de mandat. Un timp ce a trecut ca o clipire, un timp în care am avut în subordine 
un aparat de 30,000 de oameni din toate structurile afiliate Ministerului Mediului la nivel cen-
tral și local, oameni cu care mi-aș fi dorit să pot interacționa mult mai mult și mult mai îndea-
proape. A fost un an provocator în care am impus colaboratorilor un ritm de lucru infernal și o 
concentrare totală fără de care nu am fi putut obține rezultatele dorite. 400 de zile –  un timp 
deopotrivă al prieteniei, camaraderiei și spiritului de sacrificiu, în care și eu și echipa de colabo-
ratori apropiați am lăsat de-o parte viața personală și ne-am pus cu totul și necondiționat în ser-
viciul țării și al misiunii pe care ne-am asumat-o.  Am rezistat și ne-am întărit în fața criticilor 
destructive, calomniilor, manipulării și minciunii și am rămas concentrați pe ceea ce contează cu 
adevărat, pe acțiune și a face lucrurile mai bine pentru mediu și pentru România.   
Am reușit? Eu cred cu tărie că DA! Și vă invit să parcurgeți paginile următoare în care v-am 
descris pe fiecare domeniu ce probleme am găsit, ce acțiuni am întreprins pentru a îndrepta 
lucrurile, cu ce dificultăți ne-am confruntat și ce am lăsat în lucru spre a fi finalizat de următoa-
rea guvernare. Este mai mult decât un raport de bilanț! Este o mărturie sinceră și de suflet a 
ceea ce mica echipă “tehnocrată” a încercat să facă pentru mediul din România în acest an. 
Sunt pagini în care am dorit să explicăm mai pe îndelete viziunea noastră și să ajutăm publicul 
să înțeleagă mai bine acest domeniu atât de complex dar vital pentru noi toți.   
Am făcut greșeli? Cu siguranță că da; și anumite lucruri ar fi putut fi făcute mai bine. Am învățat 
cu toții foarte mult și am fi dorit să avem mai mult timp la dispoziție să ducem la bun sfârșit pro-
iectele începute și să rafinăm deciziile acolo unde era necesar.  
MANIFEST PENTRU ROMÂNIA VERDE – am ales acest titlu pentru că tot ce am făcut în acest an 
ca și Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor a fost un manifest de promovare a unei alte Ro-
mânii – o Românie modernă, progresistă, civilizată, care stă cu fruntea sus și este respectată în 
rândul celorlalte națiuni ale lumii, o Românie guvernată de oameni care pun decența, profesio-
nalismul și interesul public mai presus de orice și care, datorită conduitei lor, impun normaliza-
rea relațiilor și restabilesc încrederea dintre cetățeni și autoritate, aproape complet distrusă. 
Acest Manifest rămâne ca o mărturie  ”negru pe alb”, pentru ca indiferent cine va conduce în 
viitor destinele acestui Minister, cele scrise să rămână în conștiința publică, ca documentul real 
al anului care a trecut și ca impuls pentru continuitate. În termeni măsurabili și cuantificabili, 
am executat programul de guvernare asumat în proporție de 200%. Asta a fost posibil doar da-
torită spiritului de echipă și muncii ”cot la cot”, fără ”covor roșu”, a celor care mi-au venit ală-
turi în aceste 400 de zile. Ultimul cuvânt este de mulțumire profundă pentru efortul lor, pentru 
că au crezut în mine și mi-au acceptat leadership-ul, pentru miile de ore de lucru până noaptea 
târziu la Minister și pentru familiile noaste, care ne-au susținut și ne-au dat puterea să mergem 
cu curaj până la capăt. Tuturor, mulțumirile mele calde! 

 

Cristiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
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DOMENIUL PĂDURI 
 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI 

„Pădurile sunt o resursă naturală extrem de valoroasă a României. Cu aproximativ 29,56% din 
suprafața țării acoperită de păduri, ne-am mândrit de-a lungul anilor cu felul în care această 
avuție a fost gospodărită, dar și cu excelența școlii românești de silvicultură, recunoscută în toa-
tă lumea. Din păcate, de mai bine de 15 ani, s-a atentat sistematic la integritatea acestei resur-
se, într-un mod brutal, iresponsabil și inconștient. Urmărind strict profitul comercial pe termen 
scurt, suprafețe mari de pădure au fost tăiate la ras imediat după ce au fost restituite în propri-
etate privată. Tăierile ilegale au afectat și multe din pădurile gestionate de stat. Rezultatul a 
fost devastator nu numai în ceea ce privește starea pădurilor, dar și din perspectiva peisajului, 
alterat de versanții despăduriți, care au rămas ca o rană deschisă, un adevărat cancer pe trupul 

      - România amenințată de Comisia Europeană cu o situație de infringement pe domeni-
 ul  păduri. 

- Din cauza tăierilor ilegale, chiar înainte de preluarea mandatului, resursa forestieră a 
fost declarată resursă strategică, iar problema pădurilor o problemă de siguranță nați-
onală. 

- Principalele licitații de valorificare a masei lemnoase organizate de Regia Națională a 
Pădurilor (RNP) pentru anul 2016, boicotate și întreaga piață a lemnului în blocaj. 

- Intense proteste de stradă din cauza nemulțumirilor legate de Regulamentul de  valo-
rificare a masei lemnoase, aprobat prin HG nr. 924 în noiembrie 2015, cu câteva zile 
înainte de demisia Guvernului Ponta. 

- Probleme grave de guvernanță și integritate la RNP, unde Directorul General era an-
chetat penal; RNP cu probleme reputaționale și de imagine publică negativă. 

- Gărzile Forestiere, constituite în 2015 cu același personal din Inspectoratele Teritoria-
le de Regim Silvic și Cinegetic (ITRSV), organizate ca 9 entități juridice independente, 
acționând disparat fără obligația de a răspunde ierarhic nimănui și fără coordonare 
din partea MMAP. 

- Ministerul Mediului nu avea o Direcție de Control Silvic și Cinegetic. 

- Preocupare activă și îngrijorare profundă a cetățenilor față de starea pădurilor Româ-
niei. 
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țării. Efectele dezastruoase s-au resimțit și prin reducerea funcțiilor de protecție pe care le asigură 
pădurile împotriva inundațiilor și a alunecărilor de teren, dar și pentru menținerea biodiversității. 
Efectul a fost mult amplificat de faptul că multe din suprafețele lăsate fără arbori, în special cele din 
proprietate privată, au fost abandonate fără să se asigure reîmpădurirea lor. Această experiență 
nefericită a României a cultivat în timp o emoție publică la cote ridicate, perfect justificată. Am pre-
luat mandatul cu acest tablou înrămat în empatia populației, care aștepta o ofensivă instituțională 
radicală cu rezultate imediate. Așteptarea publicului a fost ca într-un an să se rezolve toate proble-
mele sistemice cu care managementul forestier se confrunta în România în ultimii 20 de ani. Din 
aceste considerente, am decis ca «domeniul păduri» să fie una din cele trei priorități ale mandatului 
meu de ministru. Chiar dacă durata scurtă a mandatului ar fi îndemnat la măsuri mai degrabă «de 
cosmetizare», de suprafață, am decis să demarăm o reformă în profunzime, cel puțin în privința câ-
torva probleme majore ale sectorului forestier din România, cu măsuri coerente care atacă proble-
mele la nivel sistemic, convinși fiind, cu bună credință, că tot ceea ce am început bun în acest an va 
fi continuat de guvernările următoare cu aceeași bună credință, că vor fi la fel de preocupați de sta-
rea pădurilor României, domeniu care prin lege a devenit unul de securitate națională. Am structu-
rat reforma în domeniul forestier pe trei paliere: 1) Măsuri pentru limitarea tăierilor ilegale, inclusiv 
prin îmbunătățirea sistemelor informatice de monitorizare a exploatărilor de masă lemnoasă și de 
urmărire a transporturilor de lemn, 2) Măsuri pentru întărirea controlului în sectorul forestier și 3) 
Măsuri pentru conservarea pădurilor valoroase ale țării. Acestea au fost coroborate cu demararea 
unei reforme instituționale la Regia Națională a Pădurilor, care gospodărește aproximativ 50% din 
cele 6.9 milioane de hectare de fond forestier pe care le are România. Una din confirmările cele mai 
clare ale faptului că abordarea noastră a fost una corectă, dar și a faptului că politicile adoptate în 
acest an au fost strategice și coerente vine chiar de la Comisia Europeană. Aceasta a informat Ro-
mânia la data de 29.09.2016 despre decizia de a clasa procedura de infrigement pe care o declanșa-
se împotriva României din cauza modului deficitar de gestionare a domeniului forestier”.   Cristiana 
PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT  

 

I. MĂSURI PENTRU REDUCEREA TĂIERILOR ILEGALE   

1) 100 de sancțiuni drastice noi sau înăsprite pentru cei care agresează pădurea, cu dublarea sau 
triplarea amenzilor existente 

Cei care atentează asupra integrității pădurii vor plăti, începând de anul acesta, mult mai scump sfi-
darea legii. Deoarece modificarea Legii nr. 171/2010 a Contravențiilor Silvice nu s-a finalizat în Par-
lament, deși a avut raport favorabil de la Comisii și a ajuns în Plen înainte de vacanța parlamentară, 
am decis modificarea acesteia prin Ordonanță de Urgență, pentru a da un semnal clar că jaful din 
pădurile României este intolerabil și va fi aspru pedepsit. Au fost introduse sau modificate cca 100 
de sancțiuni, multe dublându-se sau fiind chiar triplate. Iată câteva exemple de noi sancțiuni : (i) 
crește de cinci ori amenda maximă (de la 1000 la 5000 lei) care se aplică proprietarilor care nu în-
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cheie contracte de pază pentru pădurile pe care le dețin, lăsându-le, astfel, pradă tăierilor ilega-
le; (ii)  se triplează amenda minimă (de la 1000 la 3000 lei) aplicabilă administratorilor de pădu-
re care nu respectă normele silvice care sunt esențiale pentru asigurarea integrității și funcțiilor 
pădurii; (iii) crește de șase ori amenda minimă (de la 1000 la 6000 lei) în cazul în care un opera-
tor economic începe exploatarea forestieră fără a avea autorizație de exploatare și fără ca oco-
lul silvic să fi făcut predarea parchetului pe teren. O listă mai detaliată a sancțiunilor introduse 
prin O.U.G nr. 51/2016 este cuprinsă în Anexa 1. 

Astfel, prin aceste noi prevederi legislative s-a pus la dispoziția Gărzilor Forestiere, a Poliției Ro-
mâne și a Jandarmeriei un instrument mult mai puternic, care să  ajute aceste instituții în efici-
entizarea controlului în domeniul silvic. 

 

2) Crearea aplicației de telefon mobil „INSPECTORUL PĂDURII” – o soluție informatică îmbu-
nătățită pentru depistarea tăierilor ilegale 

Aplicația informatică „Inspectorul Pădurii” a fost dezvoltată pe durata acestui mandat pentru a 
îmbunătăți o aplicație existentă anterior: „Radarul Pădurii”. Prin această aplicație, care se poate 
descărca gratuit pe telefonul mobil, am vrut să dăm posibilitatea oricărui cetățean preocupat de 
situația pădurilor din țara noastră să se implice în mod mai activ și direct în monitorizarea tran-
sportului de materiale lemnoase și în depistarea transporturilor ilegale. A fost gândită în spiritul 
transparenței, care a fost un principiu de bază al guvernării „tehnocrate” a Ministrului Mediului. 
Printr-un simplu click de pe telefonul mobil, oricine poate determina dacă un transport de lemn 
pe care îl observă pe șosea este legal sau ilegal și poate alerta imediat autoritățile apelând la 
112 pentru intervenția organelor de control. Inspectorul Pădurii oferă utilizatorului date despre 
volumul încărcăturii, sortimentul de lemn, dar și despre specia din care provine lemnul tran-
sportat, astfel încât elementele de verificare a legalității lemnului să fie cât mai detaliate. De la 
momentul lansării aplicației, în luna iulie 2016, până în prezent, peste 60.000 de români s-au 
înregistrat pentru a utiliza această aplicație. Au fost înregistrate circa 1.000.000 de accesări în 
această perioadă din partea cetățenilor, cărora dorim să le mulțumim și pe această cale pentru 
implicare și spirit civic! 
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3) Tăierile monitorizate în timp real prin imagini satelitare prin platforma INSPECTORUL 
PADURII.RO 

Începând din luna decembrie 2016 a fost lansat și portalul web INSPECTORUL PADURII.RO, o 
platformă revoluționară care permite urmărirea în timp real, prin imagini satelitare, a exploată-
rilor din păduri. Acest sistem înregistrează și redă pe harta României perturbările care au loc în 
pădurile țării, provocate de tăieri sau de fenomene naturale. Astfel, se permite Gărzilor Foresti-
ere, Poliției și Jandarmeriei, dar și administratorilor de pădure să identifice în timp foarte scurt 
tăierile ilegale. Portalul a fost dezvoltat cu sprijinul unei echipe de voluntari IT de la Ministerul 
Mediului (Anexa 2: Studiu de Caz – Folosirea voluntarilor IT&C în administrație). 

Cum funcționează INSPECTORUL PADURII.RO? 

Mai mulți sateliți care survolează România într-un interval cuprins între 2-7 zile urmăresc modi-
ficările ce se produc în coronamentul pădurilor și alertează cu privire la posibile exploatări/tăieri 
dar și doborâturi ce se produc în mod natural. Alertele satelitare se materializează pe harta de 
pe portalul „inspectorulpadurii.ro.” Prin suprapunerea imaginilor satelitare peste hărțile gene-
rate din baza de date SUMAL (Sistemul de Urmărire a Trasabilității Lemnului), care indică parce-
lele autorizate spre exploatare în mod legal se poate identifica în timp foarte scurt dacă o tăiere 
este ilegală. Sistemul transmite un semnal de alertă preluat de organele de control care pot 
analiza în mod eficient legalitatea tăierilor semnalate de satelit. Suprapunerea tăierilor identifi-
cate de sateliți pe zonele de protecție strictă sau integrală a parcurilor naționale și naturale, res-
pectiv pe zonele cu păduri virgine și cvasivirgine, va permite identificarea rapidă a intervențiilor 
sau a fenomenelor naturale în aceste zone deosebit de valoroase. Acest sistem permite în timp 
real să se identifice cine taie, cât taie, unde taie, cine a dat autorizația de tăiere, ce specii sunt 
autorizate spre a fi exploatate, cine și unde transportă lemnul. Astfel, se oferă informații valo-
roase organelor de control, respectiv Gărzii Forestiere, Poliției Române, Jandarmeriei Române, 
devenind un instrument esențial de lucru, care le permite să intervină rapid în caz de tăieri ile-
gale. În același timp, harta poate fi accesată și de public, transparentizând astfel întreg lanțul de 
trasabilitate a lemnului.  

„Prin dezvoltarea acestui sistem informatic complex am dorit să punem pe butuci odată pentru 
totdeauna tăierile ilegale în pădurile României. ”(Cristiana PAȘCA PALMER). Organizația Interna-
tional Environmental Investigation Agency (EIA), care în 2015 a expus nenumărate nereguli în 
guvernanța domeniului forestier în România, apreciază la finalul anului 2016 că, prin îmbunătă-
țirile informatice și pachetul de măsuri adoptat, România este pe cale să devină un lider mondi-
al în combaterea tăierilor ilegale de pădure. (Anexa 3: Comunicat de presă EIA). Astfel, în doar 
400 zile de mandat tehnocrat imaginea internațională a României pe domeniul forestier a fost 
îmbunătățită semnificativ. 
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4 ) Sistemul SUMAL - mult mai performant 

SUMAL este sistemul informatic care permitea până acum numai urmărirea lemnului de la mo-
mentul încărcării în mijloace de transport în pădure până la depozit sau destinatarul final, fiind 
în funcțiune din octombrie 2014. În acest mandat am îmbunătățit substanțial acest sistem: am 
făcut posibilă introducerea digitală a amenajamentelor silvice, am creat posibilitatea utilizării 
GPS la efectuarea marcărilor prin care se stabilesc în pădure arborii propuși spre exploatare și 
am făcut posibilă urmărirea prin GPS a transporturilor de masă lemnoasă de la pădure până la 
primul destinatar. În acest fel, monitorizarea și controlul activităților derulate în pădure de ad-
ministratori vor fi mult îmbunătățite. Am lucrat, de asemenea, la îmbunătățirea sistemului de 
urmărire a materialelor lemnoase de la locul în care se exploatează lemnul până în depozite și 
de la ieșirea din depozite până la destinația de pe teritoriul țării sau până la graniță. SUMAL îm-
bunătățit permite preluarea pe harta României a unor informații critice pentru depistarea tăie-
rilor ilegale prin Inspectorul Pădurii: înregistrarea pe hartă a actelor de punere în valoare (APV) 
și a autorizațiilor de exploatare emise de ocoalele silvice și prezentarea, pe aceeași hartă, a tu-
turor avizelor care se emit de la locul de încărcare a lemnului. Acest lucru va permite o monito-
rizare foarte bună a tuturor operațiunilor care țin de exploatarea și transportul lemnului, redu-
când în mod semnificativ posibilitatea de a se face tăieri ilegale. Aceste date, în combinație cu 
alertele de tăieri realizate prin imagini satelitare, permit ca platforma “inspectorulpădurii.ro” să 
fie un instrument de control revoluționar și foarte eficient. Totodată, am creat cadrul legal pen-
tru buna funcționare și implementare a sistemului SUMAL și “inspectorulpădurii.ro”, prin elabo-
rarea și adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1004/2016. 

 

5) Pădurile private cu suprafețe până în 30 ha, păzite din banii statului pentru prima dată 

Codul Silvic a impus încă din 2008 obligația ca statul să asigure o subvenție proprietarilor de pă-
dure cu suprafețe de până la 30 de hectare pentru paza acestora. Cu toate acestea, în cei 8 ani 
care au trecut de la aprobarea prevederii legale, niciun guvern politic nu a asigurat respectarea 
acestei măsuri. Pădurile private din această categorie acoperă o suprafață de aproximativ 
580.000 de ha și sunt o sursă constantă pentru tăieri ilegale, proprietarii neavând resurse să le 
asigure paza. În acest an am asigurat cadrul legal pentru a pune sub pază aceste păduri prin HG 
nr. 864/16.11.2016, asigurând, pentru prima dată de când este prevăzută măsura și cele 14,5 
milioane de lei care erau necesari pentru paza acestor păduri în perioada rămasă până la finele 
anului. 

 

6) Crearea în premieră a bazei de date electronice a proprietarilor de pădure  

Legislația în vigoare prevede că oricine are în proprietate o suprafață de pădure are și responsa-
bilitatea asigurării administrării ei pe principii durabile. În România, din cele 6,55 milioane de 
hectare de pădure din fondul forestier, 3,20 milioane de hectare sunt în proprietatea statului, 
administrate de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, 1,04 milioane hectare sunt în proprie-
tatea publică a primăriilor, iar 2,31 milioane de hectare sunt în proprietatea privată a obștilor, 
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composesoratelor, școlilor, autorități locale sau a persoanelor private. Pădurile proprietate pri-
vată trebuie să fie date de proprietari, pe bază de contract, în paza sau administrarea ocoalelor 
silvice de stat, a ocoalelor silvice de regim ale primăriilor sau al ocoalelor de regim constituite 
special pentru administrarea unor păduri private. Din păcate, nu toți proprietarii au încheiat 
contracte de pază pentru pădurile pe care le dețin, pădurile acestora devenind ținta principală a 
tăierilor ilegale. Pentru ca politicile de responsabilizare, monitorizare și control să funcționeze, 
statul trebuie să știe cui aparține fiecare suprafață de pădure. Surprinzător, după 25 de ani de la 
primele retrocedări de păduri, respectiv tot atâția ani de guvernare politică, România nu deține 
o bază de date, care să permită identificarea proprietarilor de păduri private, chiar dacă aceștia 
nu dețin contracte de pază sau de administrare cu ocoale silvice. Această situație a lăsat loc 
abuzurilor, pentru că nu au putut fi trași la răspundere cei care nu s-au îngrijit de pădurile din 
proprietate, facilitând tăierile ilegale sau chiar făptuindu-le și neasigurând regenerarea suprafe-
țelor parcurse cu tăieri. Pentru prima dată de la inițierea procesului de retrocedare a terenurilor 
forestiere, am început în acest an de mandat realizarea unei baze de date cu proprietarii de pă-
dure din România. S-a creat structura bazei de date, urmând ca aceasta să fie completată de 
ocoalele silvice și gărzile forestiere. Baza de date va contribui semnificativ la îmbunătățirea mo-
nitorizării modului în care se face managementul forestier. Este o măsură care trebuie continua-
tă până la finalizarea sa, de guvernarea următoare.  

 

II. MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII DE CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC 

 

1) Operaționalizarea Gărzilor Forestiere 

 

Anul acesta a însemnat o schimbare radicală în ceea ce privește inițierea unui nou mod de lucru 
pentru cele 9 Gărzi Forestiere teritoriale. În baza unui dialog intens între cele 9 entități cu per-
sonalitate juridică și Ministerul Mediului, s-au definit, de comun acord, misiunea și obiectivele 
specifice ale Gărzilor Forestiere și s-au elaborat proceduri de lucru comune. S-au organizat con-
cursuri pentru ocuparea posturilor suplimentare alocate prin legea de înființare a Gărzilor Fo-
restiere (O.U.G nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere). Deși au fost înregistrați 404 
candidați pentru cele 99 de posturi scoase la concurs, au fost ocupate doar 17 posturi, ceea ce 
impune organizarea de noi concursuri de următorul guvern. În același timp am început revizui-
rea regulamentului de organizare și funcționare al acestor instituții, dar acest demers poate fi 
finalizat doar după promulgarea Legii de aprobare a O.U.G nr. 32/2015 privind înființarea Gărzi-
lor Forestiere. S-a lucrat intens la definirea criteriilor și a indicatorilor de evaluare pentru activi-
tatea Gărzilor Forestiere, astfel încât Gărzile Forestiere să devină în mod real un corp de elită 
profesionist pentru buna gospodărire a pădurilor și să se reformeze vechile mentalități predo-
minante în Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic și Cinegetic (ITRSV), al cărui personal a fost 
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absorbit în Gărzile Forestiere. Următorul guvern va avea responsabilitatea finalizării acestei re-
forme și introducerea inclusiv a criteriilor de integritate, odată ce legea este promulgată. 

 

2) Înființarea unei Direcții de Control Silvic și Cinegetic la Ministerul Mediului pentru a  
coordona Gărzile Forestiere la nivel național 

În structura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nu exista, la preluarea mandatului, un 
departament care să asigure coordonarea activității Gărzilor Forestiere. Cele 9 Gărzi Forestiere 
teritoriale acționau independent, fără proceduri unitare și fără o linie ierarhică de raportare. 
Acest lucru a dus la nenumărate disfuncționalități în activitatea Gărzilor Forestiere. Pentru a 
reglementa această situație, odată cu reorganizarea Ministerului Mediului s-a creat Direcția de 
Control Silvic și Cinegetic, care are rolul de a coordona de la nivel central activitatea Gărzilor 
Forestiere.  

 

3) 162.000 de controale forestiere finalizate cu aproape 3.000 de sesizări penale 

În acest mandat am declanșat o amplă campanie de controale silvice, efectuate de Garda Fores-
tieră împreună cu Poliția Română. În perioada ianuarie – noiembrie 2016 s-au efectuat, în total, 
161.967 de controale silvice, din care 71.048 în pădure și 80.919 „pe asfalt”, respectiv 75.620 la 
circulația materialelor lemnoase și 5.299 controale direct la operatori economici forestieri.  S-a  
constatat tăierea ilegală a 187.523 mc masă lemnoasă, cu o valoare totală de 30.489.588 de lei. 
S-au depus 2.907 sesizări penale și s-au aplicat 9.306 amenzi pentru tăierea ilegală a 107.135 
mc de masă lemnoasă. În total, s-a constatat săvârșirea a 33.775 de contravenții silvice  și s-au 
confiscat 193.481 mc de materiale lemnoase. Poliția Română a confiscat peste 100 de mașini 
care au fost utilizate la transportul ilegal al materialelor lemnoase. 

 

III. MĂSURI PENTRU CONSERVAREA PĂDURILOR VALOROASE ALE ȚĂRII 

 

1) Punerea sub protecție a pădurilor virgine din România 

Pe teritoriul României se regăsește cea mai mare suprafață de păduri virgine din Europa. În 
urmă cu 10 ani, au fost inventariate în jur de 200.000 de hectare de păduri virgine, cu toate 
că la momentul respectiv în legislația românească a lipsit cu desăvârșire conceptul de „pădure 
virgină” sau cel de protecție strictă a acestora, conceptul fiind introdus în legislație abia în anul 
2012. Din acest motiv, multe din ele au fost afectate de exploatări, ceea ce a determinat sărăci-
rea ireversibilă a României, prin distrugerea parțială a acestui patrimoniu. Pădurile virgine nu 
pot fi protejate dacă nu sunt identificate, cartate și recunoscute. În acest an am elaborat meto-
dologia care stabilește cum se identifică pădurile virgine și am instituit „Catalogul Pădurilor Vir-
gine din România”. Am oferit în premieră posibilitatea ca inventarierea să se facă de orice enti-
tate interesată și care are competența necesară (instituții de cercetare, ONG-uri, persoane fizi-
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ce etc) și nu doar de administratorii de păduri, așa cum se întâmpla în trecut. În acest fel am 
dorit să asigurăm în mod transparent posibilitatea ca și alte entități să participe la efortul de a 
carta pădurile virgine din România și să se elimine astfel suspiciunea de nereguli în cazul în care 
doar administratorii forestieri ar fi fost responsabili pentru aceste inventarieri. În plus, am ela-
borat și adoptat o Hotărâre de Guvern prin care a fost asigurată suma de 2,6 milioane de lei 
pentru studiile necesare identificării cel puțin parțiale a acestor păduri. Prin includerea în Cata-
logul Pădurilor Virgine, suprafețele de pădure care îndeplinesc criteriile de pădure virgină sau 
de pădure cvasivirgină intră sub regim strict de protecție. Niciun fel de activitate, cu excepția 
celei de drumeție, cercetare și programe educaționale, nu este permisă într-o pădure virgină. 
Primele 13.134 de ha au fost deja incluse în Catalog. Alte suprafețe sunt acum în procedură de 
cartare, elaborarea Catalogului fiind un proces dinamic, în care, pe măsură ce studiile sunt fina-
lizate, suprafețele respective sunt încărcate în baza de date. Catalogul este publicat on-line, as-
tfel încât oricine îl poate consulta. 

Finalizarea cartărilor și completarea integrală a Catalogului Pădurilor Virgine trebuie asigurată 
de guvernarea următoare. 

Anul acesta s-au continuat, de asemenea, demersurile pentru asigurarea recunoașterii statutu-
lui de patrimoniu universal natural UNESCO pentru aproape 24.000 de hectare de păduri de fag 
din România. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a coordonat pregătirea vizitei în teren a 
expertului UNESCO, care a verificat dacă pădurile propuse îndeplinesc criteriile de patrimoniu 
natural universal și dacă factorii interesați recunosc și acceptă caracterul unic al acestor păduri, 
respectiv faptul că ele vor fi strict protejate. Decizia finală a UNESCO se va lua în 2017. 

 

2) Compensații pentru proprietarii de păduri cu funcții speciale de protecție 

A fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru a asigura plăți compensatorii pentru 
proprietarii ale căror păduri sunt supuse la restricții majore în ce privește exploatarea resursei 
lemnoase, situații care pot apărea atunci când aceste păduri  sunt incluse în arii protejate sau 
îndeplinesc prioritar funcții de protecție a mediului. Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost su-
pus dezbaterii publice și transmis Comisiei Europene, care trebuie să emită o decizie de aproba-
re a acestor plăți. Este o măsură care trebuie finalizată de guvernarea următoare. 

 

IV. ALTE MĂSURI  

 

1)  Măsuri pentru dezvoltare durabilă a comunităților locale și pentru cetățeni 

În acest an s-a lucrat intens la îmbunătățirea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 
(fostul HG nr. 924/2015) și corectarea unor anomalii, astfel încât să se clarifice condițiile în care 
se poate realiza valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate a statului, respec-
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tiv a unităților administrativ teritoriale. S-a adoptat astfel o nouă Hotărâre de Guvern, HG nr. 
617/2016. Iată câteva din aspectele sale esențiale: 

 

a. Asigurarea lemnului de foc pentru populație 

Prin HG nr. 617/2016 de aprobare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fon-
dul forestier proprietate publică, Regia Națională a Pădurilor are din nou dreptul de a vinde di-
rect materiale lemnoase către populație și are obligativitatea de a vinde lemnul de foc cu priori-
tate pentru încălzirea locuințelor. Acest lucru nu era posibil conform legislației anterioare (HG 
nr. 924/2015), ceea ce a contribuit la apariția crizei în aprovizionarea cu lemn de foc. În plus, 
printr-un ordin de ministru, ne-am asigurat că, de anul acesta, proprietarii care au terenuri fo-
restiere cu suprafața mai mică de 10 hectare pot beneficia de lemnul ce le-a fost „promis” de 
Codul Silvic, adică de cel mult 3 mc/an/ha masă lemnoasă. S-a asigurat astfel accesul la lemn de 
foc și de construcții pentru zeci de mii de proprietari de pădure. 

 

b. Asigurarea drepturilor pentru producătorii autohtoni de mobilă 

Am asigurat dreptul de preempțiune pentru producătorii din industria mobilei în cumpărarea 
materialului lemnos ce provine din pădurile proprietate publică a statului. 

 

c. Licitații de masă lemnoasă 

Pentru încurajarea dezvoltării locale, HG nr. 617/2016 prevede posibilitatea de a se organiza 
licitații de masă lemnoasă, respectiv de materiale lemnoase, acordându-se avantaje, în mod 
obiectiv, operatorilor economici care asigură un grad mai mare de prelucrare a materialelor 
lemnoase, celor care au un aport socio-economic la nivel local, prin activitățile de prelucrare a 
lemnului pe care le desfășoară. În plus, administratorii fondului forestier proprietate publică pot 
acorda reduceri de preț operatorilor economici care își desfășoară activitatea la nivel local. 
Aceste avantaje se pot acorda în baza unei scheme de ajutor de stat, adoptată în condițiile legii. 

 

2)  Restructurarea conducerii Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA pe baza principii-
lor de bună guvernanță 

La preluarea mandatului, Regia Națională a Pădurilor era condusă de un Director General aflat 
în cercetare penală și de un Consiliu de Administrație format din angajați ai RNP subordonați 
Directorului General. Acest lucru a creat conflicte de interese în luarea deciziilor strategice pen-
tru managementul pădurilor de stat și a creat probleme de guvernanță serioase, care au pericli-
tat buna funcționare dar și imaginea și reputația instituției. S-a luat măsura destituirii imediate 
a Consiliului de Administrație și de instaurare a principiilor bunei guvernanțe. Pentru prima dată 
în istoria RNP noul Director General și un nou Consiliu de Administrație, independent, au fost 
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recrutați prin concurs transparent, fundamentat pe principii apolitice și de bună guvernanță 
conform O.U.G nr. 109/2011 de guvernanță corporativă, punându-se astfel bazele unui mana-
gement performant la conducerea instituției. Autoritatea centrală a stabilit ca indicatorii de 
performanță ale noii conduceri să includă nu numai aspectele economice și de lucrări tehnice 
silvice, ci și alte aspecte esențiale pentru managementul durabil al pădurilor statului, legate de 
funcțiile de conservare și sociale ale pădurii. La scurt timp după schimbarea managementului 
RNP s-a aprobat planul de administrare și de management al instituției, cu un set de indicatori 
de performanță inovativi, informație ce poate fi accesată de public pe pagina web a RNP, alături 
de rapoartele la zi și de deciziile Consiliului de Administrație. Acest Consiliu de Administrație a 
depus eforturi deosebite pentru a începe reforma Regiei Naționale a Pădurilor. Una din priorită-
țile stabilite pentru RNP de autoritatea centrală și de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor es-
te reformarea modului în care instituția gestionează parcurile naționale și ariile protejate pe 
care le are în gospodărire. Prin indicatorii de performanță ai conducerii RNP și al Consiliului de 
Administrație s-au creat premisele pentru asigurarea unui management eficient și modern al 
celor 23 de parcuri  naționale și naturale pe care le are în administrare și unde, foarte des, sunt 
semnalate probleme.  Îndeplinirea acestui obiectiv trebuie să fie monitorizată în continuare de 
guvernarea următoare. 

 

3)  Deblocarea realizării perdelelor forestiere de protecție 

Realizarea perdelelor forestiere de protecție a fost un proces împotmolit, timp de 10 ani, între 
două legi care prevedeau proceduri diferite de expropriere a terenurilor proprietate privată, în 
vederea realizării perdelelor forestiere de protecție atât de necesare pentru protejarea căilor 
de transport, în special în sezonul de iarnă. Din acest motiv, deși la nivel național în România 
este nevoie urgentă de aproximativ 1.720 de km de perdele forestiere pentru protecția drumu-
rilor naționale și a autostrăzilor, până în anul 2016 s-au realizat doar 9 km! În fiecare iarnă, lipsa 
perdelelor de protecție forestieră a dus la îngreunarea traficului în condiții de iarnă deosebită, 
respectiv la costuri mari de deszăpezire. Am deblocat această situație prin clarificarea și simpli-
ficarea prevederilor legale (OU.G nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind per-
delele forestiere de protecție). Regia Națională a Pădurilor are acum cadrul legal necesar pentru 
demararea de urgență a procedurilor de expropriere. Plantarea efectivă poate începe în campa-
niile de împădurire din 2017. Monitorizarea și finalizarea acestei măsuri revine  guvernării vii-
toare. 

 

4)  Acțiuni de reîmpădurire 

Legislația în vigoare impune obligativitatea ca în maxim 2 ani proprietarii terenurilor forestiere 
să asigure regenerarea naturală sau împădurirea terenurilor forestiere pe care s-au făcut ex-
ploatări. Una din problemele majore identificate în acest an este că mari suprafețe de pădure 
care au fost tăiate ilegal, respectiv versanți întregi care au fost despăduriți sălbatic în ultimii ani 
nu s-au regenerat în termenul legal de 2 ani. În multe situații, cei care se fac vinovați de această 
situație nu au putut fi sancționați, pentru că proprietarii terenurilor respective nu sunt cunos-



 

 
 

  MANIFEST PENTRU ROMÂNIA VERDE 
 

400 DE ZILE DE GUVERNARE TEHNOCRATĂ DE MEDIU  

30 

cuți. Necunoașterea proprietarilor a zădărnicit și planurile noastre de a face „împăduriri forța-
te” pe terenurile forestiere proprietate privată, întrucât nu ar fi fost posibil să recuperăm ulteri-
or cheltuielile de împădurire de la proprietari. Dar sunt și multe situații în care se cunosc propri-
etarii terenurile forestiere „dezgolite”, iar sancțiunile aplicate acestora nu au avut efect. Una 
din măsurile adoptate în acest an constă în interzicerea oricăror lucrări de exploatare prevăzută 
de amenajamentele silvice în cazul tuturor proprietarilor de terenuri forestiere care nu au asi-
gurat regenerarea terenurilor exploatate anterior. 

În ceea ce privește lucrările de regenerare realizate în fondul forestier de stat, în acest an Regia 
Națională a Pădurilor a asigurat regenerarea a aproximativ 25.000 de hectare, împădurind 
11.095 de hectare și asigurând regenerarea naturală pe o suprafață de aproximativ 14.000 de 
hectare. 

Lista completă a actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest dome-
niu, în perioada decembrie 2015 – decembrie 2016, se găsește în Anexa 5. 

 

ACTIVITIATEA DE CONTROL A GĂRZII DE MEDIU ÎN DOMENIUL FORESTIER ÎN 
2016 

În vederea aplicării prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 (Regulamentul privind 
lemnul), Garda de Mediu, conform prerogativelor sale, a realizat controale cu privire la obligații-
le ce le revin operatorilor economici care introduc pe piața românească lemn și produse din 
lemn. În perioada 01.03 – 31.03.2016 a fost efectuat un număr de 146 controale. În urma verifi-
cărilor efectuate s-a aplicat o amendă în valoare de 1.000 lei. Totodată, în perioada 01.10 – 
10.12.2016 s-au desfășurat acțiuni de inspecție și control în domeniul exploatărilor forestiere. 
Au fost realizate 520 de controale. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate 6 avertismen-
te și 51 amenzi contravenționale în valoare de 1.189.000 lei. Totodată, s-au dispus și trei sistări 
de activitate. 

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL PĂDURI ÎN MANDATUL TEHNOCRAT A CĂROR 
FINALIZARE DEPINDE DE URMĂTORUL GUVERN 

I. Proiecte de acte normative inițiate, aflate în diverse faze de avizare 

1. Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice:  se propun clarificări importante privind stabilirea și sanc-
ționarea contravențiilor silvice, clarificări necesare pentru situații care duc la blocaje în sistemul 
de transport al lemnului, cu consecințe inclusiv economice pentru operatori. Proiectul de OUG a 
fost finalizat de Ministerul Mediului și a obținut toate avizele în consultarea inter-ministerială. 
Este înregistrat la Secretariatul General al Guvernului dar nu a mai putut intra pe agenda ședin-
ței de Guvern înainte de finalul mandatului.  
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2. Proiectul OUG de modificare a Legii nr. 46/2008 Codul Silvic: principalele modificări propu-
se se referă la: eliminarea incompatibilității pentru personalul din cadrul Gărzilor Forestiere ca-
re participă atât la procesul de elaborare a amenajamentelor silvice (recepția lucrărilor, confe-
rințe de amenajare), cât și la controlul elaborării amenajamentelor; asigurarea exploatării pro-
duselor accidentale din pădurile pentru care nu există obligația întocmirii de amenajamente 
silvice; crearea obligației de plată pentru cazurile în care este afectată integritatea fondului fo-
restier național, prin instituirea valorii de compensare a funcțiilor de protecție afectate ale pă-
durii. Această din urmă prevedere asigură autorității publice centrale care răspunde de silvicul-
tură dreptul de a se constitui ca parte civilă în favoarea statului.  

 

3. Proiectul de HG pentru acordarea compensațiilor pentru situațiile în care proprietarii de 
pădure au restricții majore în ce privește exploatarea masei lemnoase:  se referă la aprobarea 
normelor metodologice de acordare, utilizare și control a compensațiilor reprezentând contra-
valoarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează̆, datorită funcțiilor de protecție stabili-
te prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă. Proiec-
tul de act normativ este finalizat de Ministerul Mediului și a fost depus la Comisia Europeană 
pentru obținerea Deciziei în baza căreia se poate aproba. Termenul de obținere a Deciziei este 
de 5 ianuarie 2017. După ce se obține Decizia CE, trebuie aprobat proiectul de HG în Guvern și 
alocate fondurile, respectiv cca 60 milioane lei/an. 

 

4. Proiectul de HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vână-
torii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor 
fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pen-
tru prevenirea pagubelor:  se propune simplificarea procedurii de acordare a sumelor ce se 
cuvin celor care au avut pagube provocate de animale sălbatice: proprietarii nu mai au obligații 
imposibil de realizat în vederea prevenirii pagubelor, iar acordarea sumelor se va face la nivel 
local, nu din MMAP. Proiectul a fost finalizat de Ministerul Mediului, fiind în circuitul de avizare 
interministerială. 

 

5. Proiectul de OUG privind înființarea Administrației Naționale pentru Inventarul Forestier 
Național și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, organi-
zarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Dră-
cea”, ca institut național de cercetare-dezvoltare:  Inventarul Forestier Național (IFN) trebuie să 
fie gestionat în directa subordonare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și nu prin Minis-
terul Educației. Rezultatele IFN sunt critice pentru luarea deciziilor pe sectorul forestier. Inter-
punerea unei terțe entități (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, prin 
structurile sale de atestare a rezultatelor IFN) poate duce la blocarea comunicării unor informa-
ții critice, așa cum de fapt s-a și întâmplat în anul 2016. De asemenea, MMAP trebuie să aibă în 
subordinea sa o entitate care să pregătească informațiile și raportările pentru Comisia Europea-
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nă privitor la LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), astfel încât MMAP să poată să 
își îndeplinească obligațiile ce îi revin pe acest domeniu la nivelul UE. Proiectul a fost finalizat de 
MMAP și a fost depus spre avizare către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 
co-inițiator.  

 

6. Proiect de HG de modificare privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere (proiect 
de modificare a Hotărârii nr. 743/2015):  după aprobarea în Plenul Camerei Deputaților a Legii 
de aprobare a O.U.G nr. 32/2015 privitor la Gărzile Forestiere, s-a constituit un grup de lucru 
care a elaborat o primă versiune de modificare a HG nr. 743/2015. De asemenea, în decursul 
anului 2016 cele 9 Gărzi Forestiere au lucrat, sub coordonarea MMAP, la elaborarea criteriilor și 
indicatorilor de evaluare, care vor trebui incluși în viitorul Regulament de Funcționare. Acest 
proiect nu a fost pus în consultare publică deoarece Legea care stă la baza lui nu a fost încă pro-
mulgată. 

 

7. Proiect de OM pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practi-
carea vânătorii ((proiect de modificare și completare a OM nr. 353/2008):  propunerile de mo-
dificare sunt deosebit de importante pentru introducerea unei evidențe corespunzătoare a acți-
unilor de vânătoare și pentru combaterea și prevenirea braconajului. Principalele propuneri in-
clude: impunerea utilizării unui sistem informatic pentru emiterea autorizațiilor de vânătoare și 
pentru raportarea acestora și crotalierea tuturor exemplarelor de animale vânate. Acest sistem 
a fost deja dezvoltat cu sprijinul unei echipe de voluntari IT de la MMAP (vezi Anexa 2: Studiu 
de caz voluntariat la MMAP).  Proiectul a fost în consultare publică pe site-ul MMAP. S-a organi-
zat o dezbatere publică, în urma căreia s-a constituit un grup de lucru care a revizuit proiectul 
de OM, care a fost apoi trimis Consiliului Național de Vânătoare (CNV) în vederea avizării, con-
form prevederilor legale. Deși MMAP a convocat de trei ori CNV, nu s-a realizat cvorumul nece-
sar pentru emiterea avizului, proiectul de OM fiind blocat. 

 

8. Proiect de OM privind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea și conducerea arbore-
telor:  există o versiune elaborată de un grup de specialiști și modificată în urma dezbaterii 
publice organizate de Ministerul Mediului. Considerăm că proiectul de OM trebuie promovat 
pentru a asigura o serie de clarificări în ceea ce privește normele tehnice vizate. 

 

9. Proiect de OM privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamen-
telor:  există o versiune elaborată de un grup de specialiști. Considerăm că proiectul de OM 
trebuie promovat pentru a asigura o serie de clarificări în ce privește normele tehnice vizate.  

 

10. Proiect de OM pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recoltarea și achiziționarea produ-
selor nelemnoase specifice fondului forestier național:  Acest act normativ, prevăzut de Codul 
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Silvic, a fost elaborat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și supus consultării publice pe 
data de 27 decembrie 2016. 

 

11. Testarea programelor de dezvoltare a SUMAL:  s-a elaborat și s-a pus în consultare publică 
proiectul de OM pentru testarea SUMAL dezvoltat pe perioada mandatului. HG 1004/2016 care 
reglementează modul de utilizare a SUMAL dezvoltat impune termenele de testare. Ca urmare, 
viitoarea guvernare va trebui să finalizeze în regim de urgență acest OM. 

 

12. Trei OM care reprezintă acte normative subsecvente HG nr. 1004/2016 trebuie modificate 
pentru a permite implementarea corespunzătoare a acestui HG. O primă versiune a fost pregă-
tită pentru consultare publică. Astfel: 

 

 Proiect de OM pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau re-
tragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special 
(proiect de modificare a OM nr. 836/2014); 

 Proiect de OM pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, 
obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informa-
țiilor standardizate (proiect de modificare a OM nr. 837/2014); 

 Proiect de OM pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dis-
pozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de 
arbori (proiect de modificare a OM nr. 1346/2011). 

 

II. Alte acțiuni în derulare, care ar trebui continuate în guvernarea următoare  

1. Proiect de Plan strategic pentru sectorul forestier pentru perioada 2017 – 2020: s-a 
elaborat, cu participarea reprezentanților principalilor factori interesați, o primă versiu-
ne care va fi predată următoarei echipe. 

2. Baza de date proprietari terenuri forestiere:  structura și soft-ul au fost elaborate în 
acest an și se află în testare la Gărzile Forestiere. 

3. Portal „INSPECTORUL PADURII.RO” pentru Gărzile Forestiere și pentru public: portalul 
a fost finalizat, este funcțional, cu aproximativ 50% din date încărcate la finalul manda-
tului; datele lipsă trebuie încărcate (APV-uri, autorizații de exploatare) cel târziu până în 
iulie 2017, iar pentru preluarea amenajamentelor va trebui stabilit un calendar și un 
mod de lucru. 
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4. Încheiere protocol Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Ministerul Afacerilor   
Interne: este pregătită propunerea de protocol, având la bază protocolul încheiat în 
acest an cu Jandarmeria Română; este important pentru eficacitatea colaborării dintre 
Garda Forestieră, Poliție și Jandarmerie, care în 2016 a funcționat foarte bine pe princi-
piile agreate în protocolul cu Jandarmeria Română. 

5. Indicatori evaluare a eficacității Gărzilor Forestiere:  există o formă elaborată și agrea-
tă cu Garda Forestieră. Trebuie elaborate fișele de explicitare a indicatorilor și adoptate 
prin RoF viitor al Gărzii Forestiere. Propunerea existentă va fi postată pe site. Acțiunea 
este legată de cea de la punctul I.6. 

6. Finalizarea procedurilor pentru Gărzile Forestiere:  s-a elaborat și adoptat, prin decizii 
ale Gărzii Forestiere, procedura generală de control. Gărzile lucrează la procedurile spe-
cifice, care trebuie finalizate și adoptate pentru a se asigura un mod de lucru unitar. 

7. Baza de date - evidență contravenții silvice:  soft-ul a fost finalizat anul acesta și este 
acum în testare la Garda Forestieră. 

8. Indicatori evaluare arii protejate administrate de RNP:  s-a elaborat o primă variantă. 

9. Organizare concursuri posturi vacante Direcția Generală Păduri: concursurile sunt 
anunțate și sunt în curs de derulare. 

10. Organizare concursuri Garda Forestieră - concursurile sunt anunțate și sunt în curs de 
derulare. 

11. Pagina web Păduri – s-a elaborat structura pentru secțiunea „Păduri” a paginii web a 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și s-a încărcat o parte din informațiile existen-
te. Pagina va trebui menținută și completată, o prioritate constituind-o secțiunea cu in-
formații minime legate de ceea ce înseamnă managementul forestier, inclusiv lucrările 
silvice.  

12. Procedură simplificare avizare de mediu amenajamente prin corelarea procedurii de 
elaborare a amenajamentelor cu cea de avizare SEA (evaluarea de mediu); în acest sens 
s-a constituit deja un grup de lucru. 

13. Inițiere de studii pentru identificare păduri virgine – s-au asigurat fonduri, trebuie pre-
gătită achiziția. 

14. Achiziție servicii pentru realizarea studiilor care să stea la baza revizuirii normelor teh-
nice – s-a elaborat caietul de sarcini pentru achiziția de servicii în vederea elaborării unui 
„Studiu privind fundamentarea cerințelor de elaborare a Normelor tehnice pentru silvi-
cultură” și s-a demarat procedura de achiziție. 
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DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE PE PERIOADA MANDATULUI 

 Am preluat o situație extrem de dificilă în ceea ce privește sectorul forestier din Româ-
nia: o legislație stufoasă, caracterizată prin supra-reglementare de teama celor care fac 
tăieri ilegale și, totuși, ineficientă. Ineficiența derivă nu numai din faptul că legislația este 
stufoasă, respectiv incoerentă, dar și din lipsa capacității de control și a coerenței în im-
plementarea legislației. 

 Începutul de mandat, grevat de proteste de stradă, provocate de regulamentul de valo-
rificare a masei lemnoase aprobat de guvernul anterior (HG nr. 924/2015), și de proteste 
repetate ale sindicatelor având ca subiect situația sectorului forestier și a pădurilor din 
România, a impus alocarea de timp suplimentar pentru clarificarea problemelor, în para-
lel cu demersurile deja începute pentru inițierea de noi acte normative  sau corectarea 
actelor normative existente vizate de protestatari. 

 Capacitatea actuală a direcțiilor responsabile cu elaborarea proiectelor de acte normati-
ve a constituit și constituie în continuare a reală provocare. Am lucrat cu mai puțin de 
70% din personalul direcțiilor din subordine, încercând să compensăm capacitatea redu-
să prin cooptarea de specialiști în cabinet și prin constituirea de grupuri de lucru în care 
am implicat specialiști din toată țara. 

 Consultarea, respectiv acceptarea implicării active a factorilor interesați în inițierea și 
modificarea actelor normative nu constituia o practică obișnuită la nivelul Ministerului. 
Instituirea practică a consultării reale a factorilor interesați a prelungit în mod semnifica-
tiv perioadele de elaborare a proiectelor de acte normative, dar a avut un impact pozitiv 
asupra calității acestora. 

 Procedurile administrative grevate de birocrație exagerată au dus la întârzieri semnifica-
tive în multe din acțiunile inițiate, ceea ce, coroborat cu perioada scurtă de mandat, a 
dus la un ritm de lucru accelerat și la întârzieri în obținerea de rezultate sau, uneori,   
chiar la imposibilitatea finalizării unora din inițiativele din acest mandat. Un exemplu 
relevant în acest sens îl constituie organizarea întârziată a concursurilor pentru cele pes-
te 150 de posturi vacante din cadrul Gărzilor Forestiere, din cauza ritmului lent sau blo-
cajului de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) responsabilă cu organiza-
rea concursurilor. 

 Dificultatea de a atrage personal calificat, competent și cu experiență în structura 
MMAP, în principal din cauza salariilor reduse. 

 Rezistența la schimbare a unui aparat administrativ obișnuit să funcționeze în cutuma 
unei birocrații în general lipsită de transparență și fără exercițiul consultării publice re-
gulate cu toți factorii interesați. 
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DOMENIUL BIODIVERSITATE 

 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

„În primele luni de mandat am fost confruntată des, în mod special de autoritățile locale și pri-
mari, cu replica: «Avem prea multe arii naturale protejate și din acest motiv nu putem să ne 
dezvoltăm la nivel local.» Acest lucru arată că eforturile de conservare a naturii sunt percepute 
în mod eronat ca o barieră în calea dezvoltării și că nu se înțelege faptul  că prezența unei arii 
naturale protejate, fie ea parc național, parc natural sau arie din rețeaua Natura 2000, reprezin-
tă o oportunitate extraordinară de dezvoltare la nivel local. În multe țări europene prezența 
parcurilor naționale este o «mină de aur» pentru comunități și, realmente, motorul dezvoltării 
la nivel local, prin activități cu impact redus asupra mediului – eco-turism, agricultură tradițio-
nală și chiar mica industrie, acolo unde prevederile legale permit. Presupusul conflict dintre 
protecția naturii și dezvoltare este fals! România se bucură de o natură extraordinară, iar faptul 
că aproximativ 23% din suprafața țării este reprezentată de arii protejate ar trebui să fie  un 
motiv de mândrie și de pragmatism. Aceasta înseamnă că avem un potențial extraordinar care 
poate determina dezvoltarea locală prin crearea de branduri locale, valorificând în mod durabil 
resursele existente. Mi-am propus, în acest an de mandat, să plantez germenii schimbării men-
talității înguste care vede protecția naturii ca o barieră în calea dezvoltării. Din acest motiv, ală-
turi de Păduri, am decis ca domeniul Biodiversității să fie, de asemenea, o prioritate a mandatu-
lui.  Măsurile luate în acest an, atât pentru protecția biodiversității stricto-sensu, cât și pentru 

      -  Numai 10 planuri pentru managementul ariilor naturale protejate aprobate dintr-un 
 total de 210 care ar fi trebuit aprobate până la 31 decembrie 2015! Un eșec însemna 
 returnarea a 220 de milioane de EURO, pe care România i-a primit de la Comisia     
 Europeană în perioada 2007-2013 pentru elaborarea de planuri de management    
 pentru ariile protejate. 

- Peste 700 de dosare depuse de populație pentru despăgubiri, ca urmare a pagubelor 
provocate de atacurile carnivorelor mari, rămase „la sertar” și neplătite încă din 2014. 

- Tensiune publică, o consecință a celor 4 ani de eșec guvernamental în a promova acu-
mularea Văcărești („Delta dintre blocuri”) ca arie naturală protejată, în ciuda eforturi-
lor susținute ale organizațiilor neguvernamentale.  

- 5000 de animalele sălbatice protejate prin lege (urs, lup, râs și pisică sălbatică) împuș-
cate ilegal, prin derogări de la legislația europeană în vigoare.  

- Lipsa de coerență instituțională în abordarea managementului ariilor naturale proteja-
te, manifestată prin lipsa unei entități dedicate managementului unitar al acestor zo-
ne, care ocupă aproape un sfert din suprafața țării.  



 

 
 

  MANIFEST PENTRU ROMÂNIA VERDE 
 

400 DE ZILE DE GUVERNARE TEHNOCRATĂ DE MEDIU  

38 

dezvoltarea legăturilor sistemice între conservare și dezvoltare, au avut ca scop eficientizarea 
managementului biodiversității și crearea cadrului pentru administrarea unitară a ariilor natura-
le protejate cât și o schimbare de mentalitate. Am avut câteva realizări importante în acest an, 
unele chiar în premieră, dar mai este foarte mult de lucru în continuare în acest domeniu”.  
Cristiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT  

 

1. Înființarea „Parcului Natural Văcărești”, prima arie protejată urbană din Europa conti-
nentală – un motiv de mândrie pentru România! 

La 11 mai 2016, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Hotărârea de Guvern 349/2016 de înființare a Parcului Natural Văcărești, prima arie protejată 
urbană din România și din Europa continentală. Am deblocat, astfel, în numai 5 luni de la prelu-
area mandatului, un proces inițiat în urmă cu 4 ani de societatea civilă, încremenit în hățișurile 
birocratice ale mai multor guvernări. Parcul Văcărești sau „Delta dintre blocuri” înseamnă 180 
de hectare de zonă umedă, adăpostește peste 90 de specii și reprezintă un adevărat „plămân 
verde” al capitalei României. În afara beneficiilor de mediu, precum îmbunătățirea calității aeru-
lui, reducerea efectului de seră și adaptarea la schimbările climatice, Parcul Natural Văcărești va 
reprezenta o zonă de recreere și ecoturism cu potențial educativ extraordinar atât pentru bucu-
reșteni, cât și pentru vizitatori din țară sau din străinătate. În acest an s-a creat, de asemenea, și 
cadrul legal necesar pentru atribuirea în administrație a Parcului Natural Văcărești, conform le-
gislației ariilor protejate (OUG 57/2007). Acest proces a fost întârziat în mod obiectiv din cauza 
unor deficiențe legislative din Legea nr. 95/2016  privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Arii Naturale Protejate  adoptată de Parlament la 11 mai 2016. Pentru corectarea de urgență a 
acestor anomalii am fost nevoiți să elaborăm Ordonanța de Urgență 90/2016 privind stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, și a crea, astfel, ca-
drul legal adecvat pentru atribuirea în administrare a 11 arii protejate, printre care și Parcul Na-
tural Văcărești. Procedura de selecție a administratorului a fost, de asemenea, lansată, urmând 
a se finaliza în ianuarie 2017. Evaluarea aplicațiilor și darea în administrare efectivă a Parcului 
Natural Văcărești unei entități care să o gestioneze conform cu potențialul său trebuie urmărită 
cu celeritate de guvernarea următoare.  
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2. 210 planuri de management aprobate, 200 de milioane de EURO salvate 

La preluarea mandatului, pe 17 noiembrie 2015, numai 10 planuri de management fuseseră 
aprobate, în ultimii 3 ani, din cele 210  câte trebuiau aprobate până la 31 decembrie 2015! Ra-
tarea acestei ținte însemna că România trebuie să returneze Comisiei Europene 220 milioane 
de Euro, bani care au fost alocați din fondurile europene țării noastre, în perioada 2007-2013, 
pentru elaborarea de planuri de management a ariilor protejate. Pentru a salva această situație 
critică, lăsată încurcată din guvernările anterioare, s-a negociat cu Comisia Europeană o extin-
dere cu 6 luni a termenului (până în iunie 2016) și s-a lucrat într-un ritm foarte intens, atât la 
nivel central cât și la nivelul Agențiilor de Protecția Mediului, pentru a remedia situația.  Planul 
de management al unei arii naturale protejate este documentul care „descrie și evaluează situa-
ția prezentă a ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare 
necesare și reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, în conformitate 
cu obiectivele de management.”  În plus, de aprobarea planurilor de management depindea și 
deschiderea liniei de finanțare pentru Biodiversitate din fondurile europene alocate prin Pro-
gramul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2016 – 2020. În 6 luni de mandat am reușit re-
zolvarea acestei situații critice și îndeplinirea uneia din condițiile stricte puse de Comisia Euro-
peană („condiționalitate ex-ante”) pentru a aproba deblocarea noilor linii de finanțare cu fon-
duri europene. Astfel, România, dacă va elabora proiecte competitive, va putea accesa 425 mili-
oane de Euro în cadrul Axei Prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodi-
versității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric.  

 

 

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ A ARIILOR NATURALE PROTEJATE (ANANP) - instituția care va 
administra unitar ariile naturale protejate din România 

România are un capital natural extraordinar, aproximativ 23% din suprafața țării având statut 
de arie naturală protejată. Având nenumărate zone naturale și de sălbăticie, România poate 
folosi acest capital unic ca un avantaj competitiv pentru dezvoltare durabilă prin eco-turism, 
agricultură organică locală, meșteșuguri și alte tipuri de activități, care să valorifice în mod dura-
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bil, în beneficiul comunităților, avantajul unei naturi sănătoase și curate. Gestionarea celor 1587 
de arii protejate din România s-a făcut, de-a lungul timpului, fragmentat și incoerent, ceea ce a 
dus la situația ca multe dintre ele să fie protejate doar pe hârtie, să fie afectate de lipsa unui 
management profesionist și de activități ilegale. Din acest motiv s-a impus crearea unei Agenții 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANAP), instituție de sine stătătoare, în subordinea Mi-
nisterului Mediului, Apelor și Pădurilor, care să asigure coordonarea eficientă a tuturor ariilor 
protejate din România, să promoveze o viziune coerentă și unitară la nivel național, criterii de 
evaluare a managementului, monitorizarea sistemului și să asigure resursele necesare gestionă-
rii eficiente a patrimoniului natural. Managementul eficient și comprehensiv al ariilor protejate, 
în afara obiectivului principal de a proteja și conserva natura și biodiversitatea în România, va 
da și plus-valoare vieții comunităților din România, fiind o resursă de branduri locale și oportu-
nități economice pentru activități precum eco-turismul, recreere, cunoaștere și educație. Aces-
tea ar trebui să devină poli ai dezvoltării regionale și ar trebui administrate în această manieră. 

 

4. PARCUL NAȚIONAL FĂGĂRAȘ – un „Yellowstone European” găzduit în România 

 

Cu o suprafață de 200.000 de hectare, Munții Făgăraș constituie cel mai important rezervor de 
biodiversitate din Munții Carpați, dar și o resursă strategică de apă pentru milioane de locuitori, 
asigurând inclusiv alimentarea pentru municipiul București. Viitorul Parc Național Făgăraș va 
crea premisele necesare conservării celor mai reprezentative păduri naturale virgine din Româ-
nia, cu o suprafață estimată la cca 30.000 de hectare, păduri dispărute din restul Europei. Dacă, 
alături de Parcul Național Făgăraș, luăm în calcul și ariile protejate adiacente, respectiv Parcul 
Național Bucegi, Parcul Național Piatra Craiului, Munții Leauț și Iezer- Păpușa – avem o suprafa-
ță de 280.000 de hectare, care reprezintă cea mai întinsă zonă de sălbăticie (wilderness) din Eu-
ropa; practic, am putea vorbi de un „Yellowstone European” găzduit în România. Valoarea aces-
tui capital natural dă unicitate României ca destinație de Eco-turism, la o distanță de doar 2-3 
ore de marile capitale europene și o piață pentru turism de înaltă calitate și un impact redus 
asupra mediului, pentru o populație de aproximativ 500 de milioane de locuitori cât există în 
Uniunea Europeană. Un parc național de asemenea anvergură în România ar fi un motiv de 
mândrie pentru țara noastră dar și o oportunitate de avantaj competitiv în măsura în care va fi 
dezvoltată inteligent. Din acest motiv, anul acesta am propus Guvernului un Memorandum prin 
care a fost aprobată începerea demersurilor de declarare a Munților Făgăraș ca Parc Național.  

Constituirea parcului înseamnă un proces ce se va întinde pe câțiva ani, în care trebuie urmați 
mai mulți pași, conform legislației. În acest scop, a fost decisă crearea unui grup de lucru inter-
ministerial, sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, responsabil cu activități-
le de analiză, aprobare și planificare. Prima etapă este lansarea studiului de fundamentare știin-
țifică - acesta trebuie să certifice valoarea capitalului natural, dar și a studiilor socio-economice, 
care să identifice oportunitățile concrete de dezvoltare pentru comunitățile locale. Elaborarea 
studiului trebuie făcută în paralel cu discuții susținute cu populația locală, pentru a se înțelege 
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oportunitatea de dezvoltare pe care prezența Parcului o poate aduce pentru comunitățile loca-
le, cu beneficii nu numai economice și de mediu, ci și culturale, prin păstrarea tradițiilor locale. 
Înființarea Parcului Național Făgăraș și popularizarea sa pentru valoarea naturală extraordinară 
pe care o are trebuie să devină o oportunitate de dezvoltare economică pentru comunitățile 
locale, fără a mai fi necesar să se exploateze abuziv resursele locale, inclusiv prin tăierea păduri-
lor, cum s-a făcut până acum. 

 

5.  STOPAREA vânării carnivorelor mari - specii ocrotite prin lege  

 

România este țara cu cel mai mare număr de carnivore mari din Europa. Conform legislației eu-
ropene (Directiva Habitate) transpusă și în România, carnivorele mari, respectiv speciile de urs 
brun, lup, râs și pisică sălbatică, sunt strict protejate prin lege. Împușcarea lor nu este permisă 
decât în condiții speciale, strict reglementate, și ca o ultimă măsură de management a populați-
ei, după ce alte măsuri alternative au fost luate (ex. tranchilizare și relocare etc). În România, 
însă, încă din 2007 era tolerată vânătoarea a sute de exemplare, anual, de urs brun și alte ani-
male sălbatice aflate pe lista speciilor strict protejate pe baza unor cote stabilite apriori, așa-
numite cote „de prevenție”. În realitate însă, în mare parte, aceste cote au fost utilizate și pen-
tru vânătoarea sportivă și comercială de trofee. Studiile prin care se stabilea „cota de vânătoare 
de prevenție” au fost întocmite în perioada 2007-2015 de diverse entități științifice și validate 
de  Academia Română și au stat la baza unor derogări de împușcare pentru carnivorele mari, 
acordate prin Ordin al Ministrului Mediului.  Acest proces a dus la împușcarea, în ultimii 8 ani, a 
aproximativ 5.000 de animale sălbatice strict protejate de lege. 

 

 

 

Cota de prevenție pentru speciile de carnivore mari, propusă prin studiul de fundamentare pen-
tru sezonul 2016 – 2017, a fost de 552 de urși, 657 de lupi, 482 de pisici sălbatice. În spiritul 
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transparenței care a guvernat mandatul tehnocrat am pus pentru prima dată în consultare pu-
blică proiectul de Ordin de Ministru care stabilea cota de derogare. S-au evidențiat probleme 
metodologice serioase cu studiul de fundamentare și, pe cale de consecință, Ministerul Mediu-
lui, Apelor și Pădurilor a decis, în premieră, să nu mai permită împușcarea pe bază de cote în 
sezonul 2016-2017 și a dispus revenirea la spiritul legii și a Directivei Habitate, și anume de a 
permite împușcarea prin derogare a unui exemplar de specie protejată doar  în cazurile în care 
prezintă pericol pentru vieți omenești și numai după ce au fost probate toate celelalte metode 
alternative de management. Totodată, Academia Română, pentru prima dată din 2007, de ase-
menea, nu a validat studiul științific de fundamentare prezentat în 2016. Ministerul a decis refa-
cerea studiului și elaborarea unei metodologii riguroase, acceptate de toți specialiștii, prin care 
să se evidențieze în mod real numărul de carnivore mari existente în România. În același timp,   
s-a dispus elaborarea unei proceduri clare și eficiente de intervenție în toate cazurile de conflict 
om-animale sălbatice, numită „procedura SUAS - Situații de Urgență Animale Sălbatice”,  meni-
tă să fie implementată coerent la nivelul autorităților locale în toate județele în care apare frec-
vent acest tip de conflicte.  

 

De ce am decis cota ZERO pentru sezonul 2016 -2017? 

Pentru că studiul care fundamentează emiterea acestor Ordine de Ministru anuale a ridicat des-
tul de multe suspiciuni privind: 

 Structura acestuia și a datelor puțin relevante: studiul oferea doar informații privind 
mărimea aproximativă a populațiilor celor patru specii și distribuția lor spațială pe jude-
țe. Lipsește din studiu o caracterizare calitativă a populațiilor speciilor vizate și nu apare 
nici explicarea modului în care este de așteptat ca managementul cinegetic aplicat să 
afecteze populațiile respective. Un studiu corect ar trebui să furnizeze date concrete pri-
vind populațiile evaluate (structura pe vârstă, sexe, sporul natural și mortalitate). 
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 Distribuția derogărilor: derogările erau distribuite pe zone mai degrabă de interes vâ-
nătoresc și nu erau corelate la modul real cu nivelul pagubelor înregistrate în acestea. 

 Studiul prevedea cote la animale care nu produc pagube: studiul indica și cote de in-
tervenție pentru pisică sălbatică și râs – specii pentru care nu au fost înregistrate în mod 
oficial pagube în România. 

 Metodologia de estimare a populațiilor: aceasta este învechită, autorii studiului apli-
cau metoda numărării urmelor acestor animale, care poate conduce la numărarea ace-
luiași exemplar și de două sau chiar trei ori. De exemplu, ursul parcurge într-o zi distanțe 
foarte lungi și poate ajunge în mai multe fonduri cinegetice. 

 Neconcordanță între sezoanele de vânătoare din România și perioada cu atacuri inten-
se ale urșilor: sezoanele de vânătoare din România sunt stabilite în perioadele 15 mar-
tie – 15 mai și 15 septembrie – 31 decembrie, în timp ce perioada cu atacuri frecvente 
ale ursului este între lunile iunie - octombrie. Întrebări privind corectitudinea intervenții-
lor din anii precedenți: de exemplu, județul Brașov a avut în anul 2016 o cotă de îm-
pușcare pentru situații de urgență de peste 50 de urși. Cota, însă, a fost epuizată în sezo-
nul de vânătoare, iar când o situație cu adevărat de urgență a apărut în vară, când un 
urs a atacat un turist, județul Brașov a fost nevoit să ceară o nouă derogare. 

Toate aceste aspecte au fost confirmate și prin rezoluția grupului de lucru compus din experți 
pe care Ministerul Mediului l-a organizat pentru evaluarea studiului. 

 

6. Elaborarea și diseminarea procedurii de intervenție rapidă SUAS și constituirea unui 
grup de lucru de experți pentru elaborarea unei metodologii riguroase 

Procedura a fost realizată sub forma unui „Ghid de Acțiune” recomandat instituțiilor și organi-
zațiilor responsabile cu gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de animale 
sălbatice la nivel județean. Varianta finală este la dispoziția tuturor celor interesați, în special 
Instituțiile Prefectului din țară, care trebuie sa adapteze prevederile ghidului la specificului lo-
cal. Totodată, pentru o evaluare corectă și pe criterii științifice acceptate de toți specialiștii, Mi-
nisterul Mediului, Apelor și Pădurilor a activat un grup de lucru format din experți în domeniul 
carnivorelor mari, care să propună o metodologie adecvată de studiu a populațiilor de carnivo-
re și metode de management în conformitate cu Directiva Habitate pentru carnivorele mari ca-
re produc pagube și conflict om-natură. Pentru a menține spiritul transparenței caracteristic 
acestei guvernări, Regulamentul de funcționare al grupului de lucru a fost astfel conceput încât 
să permită o consultare mai largă a tuturor actorilor importanți pentru acest subiect, inclusiv 
reprezentanți ai vânătorilor, ai fermierilor, ai autorităților locale și ai organizațiilor neguverna-
mentale. Regulamentul va trebui finalizat și adoptat în următoarea  guvernare. 
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7. Deblocarea despăgubirilor datorate populației – proces rămas „la sertar” din 2014 

 

Legislația în vigoare permite ca toți cei care au suferit pagube materiale de pe urma carnivore-
lor mari să fie despăgubiți de stat. La preluarea mandatului am descoperit că aceste dosare nu 
mai fuseseră rezolvate din 2014, un număr de 721 de dosare fiind ținute „la sertar”. Am deblo-
cat această situație și am pus în plată toate aceste dosare, achitând din bugetul ministerului 
aproape 1.500.000 de lei, despăgubiri care se cuveneau de drept celor păgubiți.  

 

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

 

ACTIVITIATEA DE CONTROL A GĂRZII DE MEDIU ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂȚII, 
BIOSECURITĂȚII ȘI A ARIILOR PROTEJATE ÎN 2016 

 

 Pentru verificarea activităților din ariile naturale protejate s-au realizat 1.450 de con-
troale, desfășurate în perioada 11.07 – 02.10.2016, care au urmărit inclusiv activități de 
recoltare, și/sau achiziție și/sau comercializarea plantelor din flora sălbatică. Pentru ne-
conformitățile constatate s-au aplicat 23 de avertismente și s-au aplicat 45 de amenzi 
contravenționale, în valoare de 539.680 de lei.  

 Totodată, în luna august 2016 au fost verificate cazurile de comerț ilegal cu specii prote-
jate CITES. Au fost realizate 69 de activități de inspecție și control, s-au aplicat 5 aver-
tismente și două amenzi contravenționale, în valoare de 42.500 de lei.  

 În luna septembrie 2016 au fost verificate activități din domeniul acvaculturii. Au fost 
realizate 190 de controale, soldate cu 3 avertismente și 12 sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 6.500 lei. 

 În ceea ce privește activitatea de control în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, în peri-
oada 29.08-01.09.2016, comisarii Gărzii Naționale de Mediu împreună cu reprezentanți 
ai Serviciului de Politie „Delta Dunării”  au desfășurat o amplă acțiune de control în ve-
derea combaterii braconajului piscicol. Acțiunea de control a cuprins zona litorală a Mă-
rii Negre, între Sf. Gheorghe și Melea, precum și canalul Sulina, între comuna Crișan și 
orașul Sulina, și, respectiv, între comuna Crișan și orașul Tulcea. La această acțiune au 
participat 11 comisari ai Gărzii Naționale de Mediu și 2 polițiști, fiind folosite 5 ambarca-
țiuni din dotarea GNM și o ambarcațiune de intervenție din dotarea I.G.P.R-S.P.D.D. În 
urma controalelor au fost întocmite 3 dosare de urmărire penală pentru pescuit ilegal 
fără documente necesare (licență/permis) și a fost reținută o ambarcațiune tip Lotca/
Laguna, echipată cu motor, surprinsă în flagrant. De asemenea, au fost aplicate 5 amenzi 
contravenționale, în valoare de peste 41.000 de lei, și au fost scoase din apele Mării Ne-
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gre și ale Dunării 2,5 km de plase montate ilegal, precum și alte unelte de pescuit 
(pripoane). Toate obiectele folosite în mod ilegal au fost reținute în vederea confiscării. 

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL BIODIVERSITATE A CĂROR FINALIZARE DEPINDE 
DE URMĂTORUL GUVERN   

Proiecte de acte normative elaborate de MMAP și lansate în avizare  

1. HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România  și a 
Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone na-
turale. 

2. HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind decla-
rarea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România.  

3. HG privind declararea zonei naturale „Pădurea Trivale” ca rezervație naturală și institui-
rea regimului de arie naturală protejată. 

4. HG pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de 
management al Parcului Național Munții Măcinului. 

5. HG pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1035/2011 pentru aprobarea Planului de 
management al Parcului Național Călimani. 

6. HG pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1057/2013 pentru aprobarea Planului de 
management al Parcului Național Piatra Craiului. 

7. HG pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de 
management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina. 

8. HG privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, 
a „Fauna & Flora International" persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 
din Marea Britanie. 

9. HG privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, 
a Fundației „Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala România persoană juridică de drept 
privat, fără scop patrimonial, din Spania. 

10.  HG privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Național RAMSAR. 

11.  Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și îm-
părțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (ABS), 
adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenția privind diversitatea biologică 
(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 
2011 la New York. 
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12.  Proiect de ordin privind aprobarea componenței Consiliului Științific al Parcului National 
Semenic Cheile –Carașului.  

 

Alte acțiuni în derulare, care trebuie continuate  

 

1. Operaționalizarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, inclusiv crearea regula-
mentului de funcționare ANANP. 

2. Continuarea implementării proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității”, în vede-
rea asigurării atingerii obiectivelor acestuia (Realizarea metodologiei de evaluare a planuri-
lor de management pentru ariile naturale protejate și a ghidului de elaborare a planurilor de 
management;  cartarea ecosistemelor degradate în vederea refacerii acestora, revizuirea 
Strategiei Naționale și a Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității). 

 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE PE PERIOADA MANDATULUI 

 Am preluat o situație extrem de dificilă în ceea ce privește situația planurilor de mana-
gement ale ariilor naturale protejate pentru care România a beneficiat de finanțare de la 
Comisia Europeană: lipsa unei viziuni unitare cu privire la structura acestor planuri, lipsa  
acută de resurse și capacitate la nivel de MMAP pentru verificarea, în vederea aprobării, 
a celor peste 200 de planuri de management, a făcut ca în primele luni de mandat să ne 
concentrăm toate eforturile pentru a depăși aceste dificultăți. 

 Deși Legea 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale a Ariilor Naturale Protejate 
(ANANP) a fost necesară, aprobarea fără o consultare corespunzătoare a MMAP a gene-
rat numeroase probleme ulterioare: legea nu a avut prevederi tranzitorii, iar unele as-
pecte legate de viitorul ANANP nu au fost suficient de bine dezvoltate pentru a asigura 
fundamentarea corespunzătoare a acestei instituții prin HG care stabilește organizarea 
și funcționarea ANANP. Din cauza legii deficitare, MMAP nu a avut posibilitatea să acțio-
neze în domeniul ariilor naturale protejate timp de câteva luni. Deblocarea situației a 
fost posibilă doar prin inițierea unei OUG, care să permită MMAP să își reia atribuțiunile 
legate de ariile naturale protejate. Situația a fost îngreunată de faptul că între autorități-
le statului nu există practica lucrului în echipă, în vederea identificării celor mai bune 
soluții în situații de criză.  

 Capacitatea actuală de elaborare de proiecte de acte normative a constituit și constituie 
în continuare o reală provocare. 

 Consultarea, respectiv acceptarea implicării active a factorilor interesați în inițierea și 
modificarea actelor normative nu constituia o practică obișnuită la nivelul Ministerului 
Mediului. Instituirea practică a consultării reale a factorilor interesați a prelungit în mod 
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semnificativ perioadele de elaborare a proiectelor de acte normative, dar a avut un im-
pact pozitiv asupra calității acestora. 

 Procedurile administrative grevate de birocrație exagerată au dus la întârzieri semnifica-
tive în multe din acțiunile inițiate, ceea ce, coroborat cu perioada scurtă de mandat, a 
dus la un ritm de lucru accelerat și la întârzieri în obținerea de rezultate sau, uneori, chi-
ar la imposibilitatea finalizării unora din inițiativele din acest mandat.  

 Dificultatea de a atrage personal calificat, competent și cu experiență în structura 
MMAP, în principal din cauza salariilor reduse. 

 Rezistența la schimbare a unui aparat administrativ obișnuit să funcționeze în cutuma 
unei birocrații în general lipsită de transparență și fără exercițiul consultării publice re-
gulate cu toți factorii interesați. 

 

 

 



 

 



 

 
 

  MANIFEST PENTRU ROMÂNIA VERDE 
 

400 DE ZILE DE GUVERNARE TEHNOCRATĂ DE MEDIU  

52 

DOMENIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

„Dacă traversezi un oraș curat, primul impuls este să spui că are un primar gospodar. Manage-
mentul deșeurilor în România însă, în ansamblul său, este  în impas serios. Autoritățile locale au 
principalele pârghii și responsabilitatea implementării politicilor de management a deșeurilor, 
inclusiv prin asigurarea infrastructurii pentru colectare separată, reciclare și promovarea opor-
tunităților de economie circulară. Din păcate, cu mici excepții, primarii României s-au preocupat 
mult prea puțin de acest lucru astfel încât să poată oferi populației un standard ridicat de civili-
zație și calitate a vieții din punct de vedere al managementului deșeurilor la nivel local. Este cu 
atât mai mult de remarcat activitatea orașelor ca Iași și Oradea, două dintre orașele mari ale 
României, care, alături de alte peste 40 de comunități și orașe mai mici, și-au asumat obiective 
ambițioase – soluții «zero deșeuri» și planuri de măsuri concrete pentru tranziția către econo-
mia circulară în următorii ani. Îi felicit pe edilii acestor localități pentru viziune și preocuparea 
de progres în comunitățile de care sunt responsabili. În continuare, însă, aproape 70% din deșe-
urile municipale sunt eliminate prin depunere la groapa de gunoi. Pentru a ajunge la reciclarea 
a 50% din deșeurile municipale până în 2020, obiectiv stabilit de Uniunea Europeană în 2007, ne
-au mai rămas doar 4 ani. În primii 10 ani, țara noastră a atins o rată de reciclare de doar 3% 
sau, simplificat, circa 0,3% pe an. Acum, primăriile trebuie să implementeze soluții care să 

 Sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016 au fost marcate de o criză profundă în do-
meniul gestionării deșeurilor de ambalaje – controalele din partea autorităților au desco-
perit rețele și mecanisme de falsificare a cifrelor de colectare și reciclare. Prejudiciul     
inițial, estimat de organele de anchetă, însumează zeci de milioane de euro; a fost începu-
tă urmărirea penală. 

 - Producătorii de bunuri ambalate, care aveau obligații legale să își îndeplinească obiecti-
vele de reciclare, au recurs la mijloace de presiune, inclusiv proteste de stradă și presiuni 
la nivel parlamentar, pentru a determina autoritățile să închidă ochii la această stare de 
fapt și chiar să scutească operatorii economici de la plata datoriilor fiscale acumulate. Du-
pă ce acest demers a fost ratat, au început presiunile pentru eliminarea acestei obligații 
legale cu totul și înlocuirea ei cu o taxă nesemnificativă, în raport cu gravitatea problemei. 

 - Lipsa unei viziuni pe termen lung, dar mai ales a asumării rolului propriu al fiecăruia din-
tre actorii implicați în managementul deșeurilor, în special a celor municipale; România   
și-a îndeplinit, în 10 ani de la aderare, numai 3% din ținta de reciclare de 50% până în 
2020, asumată în momentul aderării la Uniunea Europeană. 

 - România are un grad de vulnerabilitate mare în ceea ce privește  transporturile de deșe-
uri menajere din alte state, riscând să devină o groapă de gunoi a Europei; piedicile de 
natură administrativă și prevederile legislative în vigoare nu sunt în măsură, doar prin ele 
însele, să protejeze România de acest fenomen, în lipsa unor pârghii economice solide. 
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crească reciclarea cu aproape 10% pe an, o performanță de peste 30 de ori  mai bună decât cea 
cu care ne-au obișnuit. Am convingerea că oportunitățile de afaceri și dezvoltare, pe care le ofe-
ră economia circulară, prin transformarea anumitor fracții de deșeuri în materie primă utilă 
pentru un nou ciclu de producție, vor impulsiona și vor crește interesul autorităților locale de a 
valorifica aceste oportunități în interesul comunităților pe care le deservesc.” Cristiana PAȘCA 
PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

  

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT  

1. Soluționarea „Crizei Ambalajelor” 

La preluarea mandatului am fost imediat confruntați, în luna decembrie 2015, cu o criză profun-
dă în domeniul deșeurilor de ambalaje, declanșată ca urmare a „cutremurului” provocat de in-
specțiile în premieră pe care Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) le-a efectuat la Orga-
nizațiile de Transfer de Responsabilitate (OTR). Acestea aveau contracte cu producătorii de pro-
duse ambalate pentru recuperarea deșeurilor de ambalaje puse pe piață de aceștia. Astfel, îi 
ajutau pe producători să își îndeplinească obligația legală pe care orice producător de produse 
ambalate o are, aceea de a-și îndeplini o țintă de reciclare stabilită conform legii. Controalele 
AFM au evidențiat, însă, că de mai bine de 10 ani reciclarea se făcea doar „pe hârtie” fără a 
avea corespondent în realitate, iar țintele de reciclare raportate la AFM erau false. Acest lucru a 
cauzat un prejudiciu și evaziune de zeci de milioane de Euro, cazurile fiind înaintate spre investi-
gare organelor abilitate.  

Am soluționat criza prin rezolvarea blocajului legal în care se găseau producătorii, restricționați 
fiind să-și îndeplinească obiectivele exclusiv prin intermediul OTR-urilor. În același timp însă, în 
spiritul transparenței și consultării, care a fost un principiu al guvernării în acest mandat, Minis-
terul Mediului, Apelor și Pădurilor a demarat, în premieră, un proces intens de consultare a tu-
turor factorilor interesați, astfel încât să se găsească soluții fezabile și sistemice, care să îmbună-
tățească, considerabil, managementul deșeurilor în România.  

În urma discuțiilor în grupuri de lucru, consultări publice, negocieri cu toți actorii implicați, a de-
venit evidentă și imperativă necesitatea „liberalizării” activităților de îndeplinire a obiectivelor 
de valorificare, prin parteneriate directe cu deținătorii de deșeuri de ambalaje, precum și elabo-
rarea de noi proceduri de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de 
ambalaje și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aceste măsuri s-au concretizat 
în adoptarea O.U.G nr. 38/2016 și O.U.G nr. 39/2016, prin care responsabilitățile legale și mo-
dalitățile de îndeplinire a acestora au fost clarificate suplimentar. Producătorii au primit dreptul 
real de a-și îndeplini în nume propriu obligațiile de valorificare a ambalajelor sau, respectiv, de a 
se afilia sau înființa alte OTR-uri. Cu o singură excepție, toate OTR-urile care au solicitat acest 
lucru au fost autorizate sau re-autorizate. 
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2. Introducerea instrumentului „Plătești pentru cât arunci” 

 

„Plătești pentru cât arunci” (pay-as-you-throw) este un instrument necesar pentru creșterea 
ratei de sortare a deșeurilor la sursă, colectare separată și reciclare a deșeurilor municipale asi-
milate acestora. Eficiența sa a fost deja demonstrată în alte state europene. În acest mandat s-a 
creat, în premieră și în România, cadrul legal care face posibilă aplicarea instrumentului 
„plătești pentru cât arunci”, la noi în țară, de autoritățile locale. Astfel, a fost completată legea 
cadru, Legea nr. 211/2011, dându-se în acest fel posibilitatea tuturor autorităților locale 
(primăriilor) să răsplătească populația care selectează direct acasă deșeurile reciclabile, oferind 
în schimb costuri mai mici pentru serviciile de salubritate. Instrumentul este la îndemâna orică-
rei primării care vrea să acorde mai multă atenție standardului de calitate a vieții și care vrea să 
promoveze economia circulară în comunități, reducând deja, de la sursa de generare, cantitățile 
de deșeuri care pleacă spre eliminare la depozitul de deșeuri (groapa de gunoi). Instrumentul 
„plătești pentru cât arunci” are un dublu câștig. Pe de-o parte, vine în sprijinul cetățenilor și re-
duce costurile pe care aceștia trebuie să le suporte pentru colectarea deșeurilor, și, pe de altă 
parte, vine în sprijinul operatorilor economici din industria reciclării care, în clipa de față, sunt 
nevoiți să importe deșeuri valorificabile (hârtie, plastic, sticlă) din alte țări pentru a-și susține 
ciclurile de producție, din cauză că în România deșeurile valorificabile, nefiind colectate selectiv, 
ajung la groapa de gunoi nesortate și amestecate cu deșeurile menajere. Lipsa colectării selecti-
ve văduvește România de o resursă economică importantă, reprezentată de deșeurile valorifica-
bile.  

 

3. Am dat logică sistemului de recuperare a deșeurilor din piață  

 

Un aspect conex limitărilor privind îndeplinirea obiectivelor de valorificare ale producătorilor 
este și existența unor cantități de deșeuri reciclabile pentru care nu poate fi demonstrată pro-
veniența inițială. Conform prevederilor legale, acestea nu erau eligibile pentru demonstrarea 
îndeplinirii obiectivelor de valorificare de producători. Este cazul, spre exemplu, al deșeurilor 
din ambalaje provenite din sortarea deșeurilor municipale care erau păstrate artificial într-o si-
tuație de imposibilitate de finanțare privată din partea celor care au interesul direct ca ele să fie 
valorificate (producătorii). Pentru a rezolva această situație, am operat modificări legislative 
prin adoptarea OUG 38/2016 și, totodată, am actualizat metodologia de calcul a contribuțiilor la 
Fondul de Mediu, astfel încât să fie permisă raportarea cantităților de deșeuri până acum consi-
derate „orfane” în vederea îndeplinirii țintelor. Acest lucru face posibilă încheierea de partene-
riate și cofinanțarea directă, suplimentară, a sortării deșeurilor. 
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4. Introducerea în România a sistemului „Garanție-Returnare” – sistemul care poate reduce 
cantitățile de ambalaje puse pe piață și, deci, cantitățile de deșeuri 

 

Pentru a suplimenta măsurile de reforma structurala de îmbunătățire a managementului deșeu-
rilor la noi în țară, am adus modificări Legii nr. 249/2015, cu scopul de a  promova extinderea 
utilizării sistemului de garanție–returnare a ambalajelor returnabile. Acesta poate fi practicat de 
retailerii din România și de toți cei care comercializează produse ambalate, pe întregul lanț co-
mercial. Pentru fiecare dintre aceste ambalaje se poate introduce o garanție a ambalajului, ca-
re, odată ambalajul returnat, se restituie cumpărătorului. Întrucât detaliile de implementare și 
finanțare a diverselor tipuri de ambalaje, în diverse scenarii de comercializare, sunt foarte diver-
sificate și pot avea implicații majore de costuri privind infrastructura logistică și a decontărilor, 
am ales să lăsăm liber jocul pieței în ceea ce privește nivelul garanției, detaliile tranzacționale 
între partenerii comerciali sau termenele de plată. Nu dorim ca, printr-o reglementare excesivă, 
să acordăm avantaje concurențiale artificiale vreunui jucător din piață, fie el producător, distri-
buitor sau colector de deșeuri. 

5. Obiectiv:  15% mai puține deșeuri depozitate anual la groapa de gunoi 

 

Primăriile au de recuperat cei 10 ani în care domeniul managementului deșeurilor a progresat 
în pași mărunți. În domeniul deșeurilor municipale, autoritățile publice locale sunt cele care pot 
și trebuie să dezvolte colectarea separată la sursă. Pentru a accelera implementarea colectării 
selective la nivel local am stabilit pentru primării o țintă de reducere a deșeurilor depozitate la 
groapa de gunoi și o metodă simplă de calcul pentru aceasta: 15% în minus anual, față de anul 
precedent. Fiecare tonă de deșeuri depozitată în plus va costa primăria 100 de lei, reprezentând 
contribuție la Fondul pentru Mediu. O astfel de prevedere legală exista și până în acest an, însă 
metodologia de calcul o făcea inoperabilă. Am clarificat toate aspectele tehnice necesare, astfel 
încât măsura să fie aplicabilă. Această măsură, cuplată cu taxarea depozitării la depozitul de de-
șeuri de 80 lei/tonă, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017,  vor aduce în piață efec-
tul atât de necesar de evitare a depozitării deșeurilor la groapa de gunoi și stimularea valorifică-
rii prin reciclare. Este necesară, în paralel, menținerea vigilenței actului de control, pentru a 
sprijini autoritățile locale în dezvoltarea accelerată a colectării separate la sursă. 

 

6. Controlul substanțelor periculoase: asumarea în premieră a interzicerii mineritului cu cia-
nuri pentru minereurile auro-argintifere 

 

În acest mandat, pentru prima dată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și-a asumat o pozi-
ție fără echivoc  de susținere a interzicerii tehnologiilor de minerit auro-argintifer pe bază de 
cianuri. Conduita statului român poate fi considerată ca fiind responsabilă doar în condițiile în 
care argumentele de natură strict comercială sunt evaluate și puse în balanță  în mod real și 
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printr-o analiză cost- beneficiu, care să estimeze și costul impactului asupra mediului, sănătății, 
patrimoniului cultural sau istoric al mineritului pe bază de cianurare. Răspunsurile la numeroa-
sele întrebări pe care aceste proiecte le ridică nu pot fi formulate izolat, statul român având o 
responsabilitate multiplă.  

Este necesar să avansăm de la logica de proiect fundamentat doar pe considerente de profitabi-
litate comercială, la o dezvoltare economică sustenabilă, bazată pe o abordare integrată, care 
să reflecte toate interesele legitime de ordin public, cu asumarea tuturor externalităților negati-
ve de natură socio-economică și de mediu, precum și a costurilor de oportunitate referitoare la 
dezvoltarea durabilă a zonei afectate.  

Punctul de vedere al Ministerului Mediului a stat la baza fundamentării punctului de vedere al 
Guvernului Cioloș și agreat de toate ministerele relevante prin medierea Cancelariei Primului-
Ministru. Acesta susține instituirea unui moratoriu privind utilizarea tehnologiilor pe bază de 
cianuri în mineritul auro-argintifer pe o durată de până la 10 ani, cu o clauză de revizuire după 5 
ani, cu condiția derulării unui studiu de impact economico-social și de mediu, precum și a unui 
studiu tehnic privind atât tehnologiile existente cât și tehnologiile alternative cianurării. În acest 
fel rămâne deschisă și posibilitatea adoptării unor modele de dezvoltare durabilă, alternative și 
integrate, care să ofere beneficii atât comunităților locale cât și statului român pe termen lung.   

 

6. Dezvoltarea de noi programe de finanțare pentru stimularea reciclării 

Pentru a îmbunătăți managementul deșeurilor în România la nivelul întregului sistem, viziunea 
nouă pe care am adus-o este ca, pe lângă măsurile legislative, să dezvoltăm și măsuri de stimu-
lare a reciclării și a economiei circulare. Urmând logica pentru care s-a constituit Fondul de Me-
diu, am decis în acest an ca din contribuțiile colectate la Fondul de Mediu, inclusiv prin penaliza-
rea  financiară  a operatorilor economici ce nu își ating țintele de reciclare, să deschidem două 
noi linii de finanțare, prin care să susținem financiar programe inovative pentru managementul 
deșeurilor. Programul COMPOST și programul CIRCULAR au fost elaborate în 2016, ghidurile de 
finanțare sunt pregătite și au parcurs etapele procedurale ale Fondului de Mediu; aceste pro-
grame sunt practic „lăsate la cheie” pentru următoarea guvernare pentru a le implementa în 
2017.  

 

Programul COMPOST prevede finanțarea autorităților locale pentru instalarea în gospo-
dării de sisteme individuale pentru reciclarea deșeurilor bio-degradabile și valorificarea acesto-
ra, prin transformarea în compost. Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) pot beneficia de ma-
ximum 1.5 mil. EUR, în limita gospodăriilor înregistrate și pot alege între două tipuri de unități 
de compostare: unitate de tip monobloc sau unitate cu tambur rotativ. Suma totală alocată 
acestui program este de 50 milioane de lei, ceea ce înseamnă circa 40 - 50 de UAT-uri, care vor 
echipa între 100 și 160 de mii de gospodării, în funcție de tipul de unitate de compostare ales, 
cu posibilitate de suplimentare a fondurilor. Ghidul de finanțare este finalizat, programul poate 
fi lansat imediat, prin semnarea Ordinului de Ministru în 2017.  
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Programul CIRCULAR prevede stimularea colectării selective a deșeurilor reciclabile  la 
sursa de generare, în parteneriat între generatorii de deșeuri și producători, în vederea unei 
mai bune administrări a deșeurilor, astfel ajutând producătorii să își atingă țintele legale de va-
lorificare. Stimulăm, astfel, prin finanțare directă, lansarea de parteneriate între producătorii de 
bunuri ambalate și școli, în calitatea lor de generatori de deșeuri. Resursele financiare atrase de 
școli prin valorificarea deșeurilor din ambalaje, scutind astfel unele costuri suportate din buge-
tele locale, contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor și, în plus, 
sprijină primăriile în evitarea suportării penalităților atrase de cantitățile de deșeuri eliminate 
prin depozitare. Programul CIRCULAR beneficiază de o linie de finanțare de 50 milioane de lei, 
ghidul de finanțare este finalizat în proporție de 90%, urmând să fie lansat odată cu finalizarea 
întregii proceduri de avizare și emiterea Ordinului de Ministru.  

 

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

 

ACTIVITIATEA DE CONTROL A GĂRZII DE MEDIU ÎN DOMENIUL DEȘEURILOR ÎN 
2016 

1.16 transporturi de deșeuri ilegale din alte țări oprite la granița României 

La inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, anul acesta, Garda Națională de Mediu, 
Poliția de Frontieră și autoritățile vamale au dezvoltat, în premieră, un model robust de colabo-
rare în domeniul transferurilor de deșeuri și sunt mult mai bine pregătite să identifice și să com-
bată rapid fenomenul de transfer transfrontalier neautorizat de deșeuri. Acest parteneriat a dus 
la stoparea la granița României, de asemenea în premieră, a 16 transporturi de deșeuri ilegale, 
care urmau să introducă în țară 300 de tone de deșeuri. Legislația europeană și românească 
permit importul în România strict a deșeurilor care pot fi valorificate (hârtie, sticlă, plastic), im-
portul oricărui alt tip de deșeu fiind complet interzis. Cele 16 transporturi depistate dețineau 
acte care confirmau că transportă deșeuri valorificabile. În realitate, controlul a descoperit că în 
remorcile acestora se aflau deșeuri menajere și chiar deșeuri periculoase, a căror aducere în 
România este complet interzisă prin lege. Garda de Mediu a transferat către Poliție și Parchete 
aceste cazuri pentru a demara cercetări penale.  

 

2. Controalele GNM care au vizat accelerarea reformei deșeurilor 

În 2016, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au efectuat, la nivel național, 61 de controale în 
perioada 18 august - 7 septembrie, care au vizat depozitele de deșeuri. În urma acestor con-
troale s-au acordat 13 amenzi contravenționale, în valoare de 232.500 lei pentru fapte precum: 
(i)  neefectuarea întreținerii, supravegherii și monitorizării post-închidere a depozitelor necon-
forme; (ii) eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate pentru depozitare; (iii) depozitări 
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de deșeuri pe amplasamentele depozitelor care și-au sistat activitatea; (iv) incinerarea materia-
lelor plastice rezultate din operațiunile de închidere a depozitului, direct pe sol. 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL DEȘEURI A CĂROR FINALIZARE DEPINDE DE UR-
MĂTORUL GUVERN 

 Finalizarea primului draft al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și deru-
larea, cu celeritate, a procedurii de Evaluare a Impactului de Mediu (SEA). Acest docu-
ment strategic a fost întârziat un an din cauza procedurilor de achiziție care au fost con-
testate, fiind, în cele din urmă, finalizat în mai 2016, în loc de iunie 2015, cum a fost pre-
văzut inițial. După atribuirea contractului de execuție a PNGD, consultantul a reușit ela-
borarea draftului de ghid, la care reprezentanții Comisiei Europene au solicitat adăuga-
rea a două noi capitole privind asumarea responsabilităților proprii ale autoritățile publi-
ce locale. Drept urmare, consultantul a solicitat prelungirea termenului de elaborare pâ-
nă în ianuarie 2017, urmând ca după aceea Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 
să parcurgă procedura SEA, estimată a se finaliza în 4-6 luni de la inițiere. Finalizarea 
PNGD trebuie să fie o prioritate maximă a noului guvern, deoarece este una din condiți-
onalitățile ex-ante stricte ale Comisiei Europene pentru a debloca accesarea fondurilor 
din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.  

 Întărirea și promovarea instrumentelor economice necesare creșterii gradului de recicla-
re a deșeurilor municipale. Toate instrumentele economice, identificate și recomandate 
și de studiul elaborat de JASPERS și predat MMAP în luna septembrie 2016, sunt imple-
mentate în legislația română în vigoare. Două dintre ele (sistemul depozit-garanție pen-
tru ambalajele returnabile și sistemul de tarifare „plătești pentru cât arunci” au caracter 
voluntar, constituindu-se în drepturi ale comercianților și, respectiv, al autorităților pu-
blice locale), în timp ce restul sunt obligatorii și creează efecte pozitive semnificative 
(răspunderea extinsă a producătorului, reducerea cantităților eliminate prin depozitare, 
taxarea pungilor de plastic, taxarea deșeurilor eliminate prin depozitare). 

 Finalizarea transpunerii Directivei „pungi subțiri”. Aceasta este în curs de elaborare la 
departamentul de resort din MMAP. De asemenea, trebuie finalizate actele normative 
din domeniul deșeurilor provenite din construcții și demolări precum și ale siturilor con-
taminate. Acestea sunt în dezbatere în cadrul grupului de lucru extins și se află în elabo-
rare internă. 

 Transpunerea completă a  prevederilor din Directiva Cadru Deșeuri prin finalizarea pro-
cedurii de înregistrare a brokerilor și transportatorilor. 

 Continuarea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme prin luarea tuturor măsurilor 
administrative în plan local, monitorizarea progresului prin intermediul Agențiilor Jude-
țene de Protecția Mediului și Comisariatelor Județene ale Gărzii de Mediu, și identifica-
rea de instrumente și resurse financiare pentru sprijinirea suplimentară a tranziției către 
sisteme conforme de management integrat al deșeurilor. 

 Simplificarea, per ansamblu, a legislației,  birocrației și procedurilor de lucru și control. 
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DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE PE PERIOADA MANDATULUI  

 Capacitate administrativă redusă: subfinanțarea sistemului, numărul mic al angajaților 
din autoritatea publică centrală, lipsa unor programe de specializare și perfecționare, 
grad  scăzut de implicare, lipsa unor proceduri clare pentru activitățile desfășurate atât 
în cadrul instituției cât și pentru relațiile cu alte autorități sau actori implicați, lipsa unor 
instrumente pentru evaluarea performanței efective a funcționarilor publici. 

 Funcționarea desincronizată și integrarea dificilă a activităților ministerului și agenții-
lor din subordine și/sau coordonare. 

 Inerția instituțiilor din administrația publică centrală, precum și dificultatea elaborării 
și urmăririi de acțiuni și politici comune, integrate în mod coerent. 

 Lipsa studiilor și datelor necesare pentru „reglaje fine” a măsurilor de politici publice de 
mediu; date de lucru neconcordante.  

 Gradul modest de implicare al autorităților publice locale responsabile cu manage-
mentul deșeurilor municipale; lipsa dialogului inter-instituțional la nivel local. 

 Sisteme informatice neperformante și blocate în proceduri de achiziție și recepție con-
troversate. 
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DOMENIUL CALITATEA AERULUI, EMISII INDUSTRIALE ȘI 
ZGOMOT AMBIANT 

 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

 

„Dincolo de preocupările mondiale pentru îmbunătățirea calității aerului, poluarea aerului  con-
tinuă să afecteze starea de sănătate a populației, reducând calitatea și speranța de viață. În Ro-
mânia, cele mai mari probleme se înregistrează în marile aglomerări urbane, acolo unde stilul 
de viață și în special traficul intens generează emisii și noxe ridicate care își lasă amprenta pe 
sănătatea tuturor. Conform Agenției Europene de Mediu, peste 85% dintre locuitorii europeni 
din mediul urban sunt expuși la niveluri de particule mai mari decât cele declarate sigure pentru 
sănătate de experții Organizației Mondiale a Sănătății. În acest mandat am fost mereu întrebată 
dacă România respiră cel mai poluat aer din Europa. Răspunsul este nu! România a făcut pași 
notabili reducând numărul orașelor în care particulele în suspensie erau peste nivelul permis de 
legislație, de la 21 la 2 orașe. Cu toate acestea, însă, mai este foarte mult de făcut pentru a îm-
bunătăți calitatea aerului și a reduce poluarea în special la nivelul Capitalei, unde, în continuare, 
numărul ridicat de mașini și lipsa infrastructurii pentru transport alternativ (biciclete, car-
sharing) îi supune pe bucureșteni unei poluări constante cu praf și noxe. De altfel, Bucureștiul și 
Iașiul sunt încă amenințate de o situație de infringement declanșată de Comisia Europeană din 
cauza poluării aerului. Nu în ultimul rând, taxarea poluării generate de autovehicule trebuie 
complet restructurată, astfel încât să reflecte cu acuratețe poluarea produsă de cel care plăteș-
te această taxă.” Cristiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 3 orașe din România – Iași, Brașov, București – în situație de infringement (faza preconten-
cioasă) amenințate de amenzi europene de sute de mii de euro pe zi, pentru depășiri con-
stante ale normelor de calitatea aerului (în special PM10 - praf). 

 Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului nefuncțională la parametri optimi. 

 Lipsa unor planuri de îmbunătățire a  calității aerului. 

 Negocierea unor plafoane naționale de emisie pentru anul 2030. 

 În procedură parlamentară Legea care transpune Directiva privind accidentele industriale 
care utilizează substanțe periculoase. 

 Taxarea emisiilor auto prin intermediul unui „timbru de mediu” declarat discriminatoriu de 
CJUE și necorelat cu principiul „poluatorul plătește”. 
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PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT 

  

1. Orașele românești cu niveluri crescute de PM10 

În România, orașele Iași și București înregistrează încă depășiri ale pulberilor în suspensie 
(PM10) și alte noxe care afectează calitatea aerului și din acest motiv sunt într-o situație de pre-
infringement declanșată de Comisia Europeană. Conform legislației europene și românești, în 
zonele în care sunt înregistrate depășiri ale nivelului poluanților atmosferici de mai mult de 35 
de zile pe an, primăriile trebuie să ia măsuri de îmbunătățire a calității aerului prin elaborarea 
unui Plan de Îmbunătățire a Calității Aerului. Localitățile în care depășirile sunt sub această va-
loare au nevoie de un Plan de Menținere a Calității Aerului. Rolul Ministerului Mediului este de 
a evalua și monitoriza nivelul calității aerului, iar al Primăriilor și Consiliilor Județene de a imple-
menta măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității vieții populației. Pentru a veni în sprijinul 
autorităților administrației publice locale și județene și pentru crearea unui cadru necesar uni-
tar în ceea ce privește abordarea pachetului de măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Protecția Mediului în parte-
neriat cu Asociația Română de Mediu au organizat în 2016 patru sesiuni de instruire (Alba Iulia - 
24 mai, Timișoara - 25 mai, Bacău - 16 iunie, București - 21 iunie). La aceste sesiuni au participat 
reprezentanți ai APM-urilor, Consiliilor Județene, Primăriilor Iași și București, precum și elabora-
tori de studii de mediu și au fost dezbătute aspecte tehnice rezultate din punerea în aplicare a 
H.G. nr. 257/2015, act normativ prin care este aprobată metodologia de elaborare a planurilor 
de calitate a aerului. 

În București au fost înregistrate circa 37 de depășiri pe an, la stația Lacul Morii, și 41 de depășiri 
la stația din Drumul Taberei, în timp ce Iașiul are circa 38 de depășiri anual. România se află de-
ja în procedură de infringement, faza precontencioasă, pentru depășiri de PM10 în aceste ora-
șe. Suntem foarte aproape de amenzi care pot ajunge până la 250.000 de euro pe zi până la 
conformare. Această amendă va fi plătită de Primăriile care nu au luat măsurile necesare reco-
mandate de Ministerul Mediului. În plus, pentru a susține autoritățile locale din București în 
construirea infrastructurii pentru transport alternativ, Ministerul Mediului a pus la dispoziția 
Primăriei Capitalei 10 milioane de EURO încă din anul 2014, bani care asigurau construirea a 
100 de kilometri de piste de bicicletă pe raza municipiului București. Acești bani nu au fost ab-
sorbiți de  Primăria Capitalei nici în anul 2016, în ciuda inițiativei pro-active și a ofertei de susți-
nere demarate la inițiativa Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor către edilii Capitalei. 

 

2. Optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și o rețea complet 
nouă pentru Capitală 

La preluarea mandatului, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) nu era 
funcțională la parametri optimi, multe aparate fiind ieșite din uz sau defecte. Pentru a remedia 
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situația, am derulat pe parcursul anului Programul de dezvoltare și optimizare a RNMCA, prin 
care am alocat 35 de milioane de lei de la Fondul pentru Mediu pentru revizia, reparația și în-
treținerea tuturor celor 142 de stații de monitorizare a calității aerului din țară. În București s-
au înlocuit echipamentele cu unele care utilizează ultimele tehnologii din domeniu, având în 
vedere continuarea posibilității de a monitoriza poluanți, inclusiv SO2, NOX, CO, PM10, PM2.5, 
precum și compuși organici volatili.  

La sfârșitul anului 2016, pentru un număr de aproximativ 100 de stații de monitorizare a calității 
aerului (din 142 de stații), care cuprind aproximativ 1000 de analizoare, instrumente, dispozitive 
de măsurare, au fost finalizate activitățile de revizie și reparații și au intrat în următoarea etapă, 
cea de întreținere preventivă, ceea ce înseamnă că acestea funcționează acum la parametri op-
timi. Pentru celelalte sunt finalizate activitățile de revizie, vor fi finalizate activitățile de reparații 
în prima parte a anului 2017, dată la care și acestea vor funcționa la parametri optimi. 

De asemenea, s-a modificat/actualizat structura bazei de date în conformitate cu noile cerințe 
de raportare ale directivelor europene, precum și interfața pentru public  www.calitateaer.ro 
(care va deveni disponibilă publicului din ianuarie 2017). 

 

 

Pentru a avea o continuitate a activităților de optimizare în funcționarea RNMCA au fost făcute 
demersurile pentru existența fondurilor necesare. Astfel, a fost elaborată și aprobată HG nr. 
738/2016, prin care se va asigura finanțarea acestor activități multianuale până în anul 2020. 
Un demers important în 2016 a fost și crearea cadrului și a infrastructurii, astfel ca toată lumea 
să poată avea acces, începând cu 2017, la toate datele măsurate de RNMCA pentru orice peri-
oadă de timp, de la momentul funcționării rețelei până în prezent. Acesta este primul sistem de 
open data pentru parametrii de mediu, iar începând cu anul 2017, datele de calitatea aerului 
vor fi transmise în sistem open data, lunar, în mod continuu. 
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În ceea ce privește legislația, a fost elaborat și aprobat OM nr. 36/2016  pentru aprobarea liste-
lor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a 
ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător, precum și HG nr. 806/2016  pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la 
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

3. Emisii industriale, managementul riscului, zgomot ambiant 

Îmbunătățirea calității aerului nu poate fi realizată fără o politică publică și fără angajamente 
asumate pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă. Acest obiectiv a fost realizat în 
procesul de negociere pentru revizuirea Directivei privind plafoanele naționale de emisie și a 
fost inclus în noul Pachet legislativ al UE denumit ,,Aer Curat”, care  presupune stabilirea de țin-
te de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici 
volatili, amoniac, pulberi fine și metan) pentru anul 2020 și, într-o abordare pe termen lung, 
pentru anul 2030. În 2016, România a participat la procesul de negociere a angajamentelor de 
reducere a emisiilor de poluanți atmosferici abordând, într-o manieră integrată, diminuarea 
efectelor emisiilor de poluanți în aer asupra sănătății umane și a mediului ca întreg.   

De asemenea, s-au transpus în legislația națională acte normative europene precum (i) Legea 
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate sub-
stanțe periculoase (proiectul de Lege transpune în legislația națională Directiva 2012/18/UE, 
așa-numita SEVESO III) și (ii) Hotărârea Guvernului nr. 944/2016 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. În paralel, depar-
tamentul de resort din Ministerul Mediului a continuat eforturile de conștientizare și disemina-
re a avantajelor de certificare în EMAS (Environmental Management Systems). Astfel, au fost 
emise 6 certificate de înregistrare în EMAS dintre care, pentru prima dată pentru o autoritate 
publică, respectiv APM Sibiu. Celelalte 5 certificate au fost emise pentru Parohia Evanghelică 
Sibiu, Muzeul National Brukenthal, A.D.I. Zona Metropolitană Oradea, SC Druckfarben România 
SRL și SC Montaj Carpați SA. 
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4. Poluarea aferentă utilizării autovehiculelor („Timbrul de Mediu”) 

Între 2007-2016, România a reglementat taxa auto sub forma a 6 taxe, cu nume diferite (taxă 
specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule). Deși a fost invocat principiul „poluatorul plăteș-
te”, ele, de fapt, nu au reglementat în mod real și direct problema poluării auto, nefiind conec-
tate în vreun fel cu nivelul efectiv de poluare. În plus, taxa auto (mai recent numită „de primă 
înmatriculare”) a împovărat deținătorii de autoturisme cu sume ajungând până la 600-700 EUR, 
în funcție de capacitatea cilindrică și de vechime. 

Statul român a fost dat în judecată la Curtea Europeană de Justiție (CJUE), pierzând în mod re-
petat, pe motive de aplicare discriminatorie a taxei, asupra autovehiculelor proaspăt înmatricu-
late. O altă aplicare a taxei de înmatriculare ar însemna, în fapt, solicitarea plății acestor taxe 
tuturor deținătorilor de autovehicule, o sarcină fiscală imposibil de suportat. Pe de altă parte, 
eliminarea completă a taxării poluării produse de autovehicule ar avea efecte dramatice atât 
asupra finanțării programelor de mediu cât și asupra calității parcului auto și implicit asupra po-
luării produse de acesta, cu efecte și costuri directe asupra calității vieții și sănătății oamenilor. 
La ora actuală, sumele colectate din „timbrul de mediu” totalizează peste 50% din veniturile 
Fondului pentru Mediu din care se finanțează programe extrem de utile și benefice  pentru po-
pulație, cum ar fi programul RABLA, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, pro-
gramul CASA VERDE, precum și toate celelalte programe noi și inovatoare lansate prin Fondul 
de Mediu, pentru a susține societatea civilă și tranziția la economia verde în România. În acest 
context, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a susținut cu tărie necesitatea eliminării tim-
brului de mediu în forma sa actuală și înlocuirea cu o taxare echitabilă și nediscriminatorie, care 
să aplice corect principiul „poluatorul plătește”. Soluția propusă a fost restructurarea timbrului 
de mediu astfel încât taxarea să se bazeze pe doi piloni de calcul: impozit dimensionat în funcție 
de caracteristicile motorului (capacitate, norma EURO) și taxarea consumului de combustibil 
(nivel propus: 0.05lei/l). Acest punct de vedere a fost transmis Guvernului, respectiv Departa-
mentului pentru Relația cu Parlamentul și a fundamentat poziția Guvernului pe Legea de elimi-
nare a 102 taxe, care includea și timbrul de mediu.  

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

 

ACTIVITATEA DE CONTROL A GĂRZII DE MEDIU ÎN DOMENIUL CALITĂȚII AERULUI 
ÎN 2016 

Garda Națională de Mediu a efectuat 104 controale la instalațiile de incinerare/coincinerare 
deșeuri, soldate cu două avertismente,  9 amenzi contravenționale, în valoare de 528.500 de lei, 
și întocmirea unei sesizări penale.  Totodată, au fost efectuate 19 controale la instalații mari de 
ardere, soldate cu două amenzi contravenționale în valoare de 40.00 de lei. Trebuie precizat 
faptul că toate contestațiile operatorilor care funcționau fără autorizație integrată de mediu au 
fost câștigate de GNM. În urma unui control efectuat la un operator economic a fost făcută o 
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sesizare penală ca urmare a descoperirii de comisarii GNM a unei evacuări de gaze printr-o sur-
să neautorizată.  

Un caz aparte în acest an l-a reprezentat situația depozitului de deșeuri de la Chiajna, sau, altfel 
spus,  „Cazul IRIDEX”, o problemă de mediu semnalată insistent de locuitorii Bucureștiului. De-
talierea acestui caz este prezentată în Anexa 4.  

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL CALITATEA AERULUI ȘI CONTROLUL POLUĂRII A 
CĂROR FINALIZARE DEPINDE DE URMĂTORUL GUVERN 

 Transpunerea Directivei 2014/99/UE privind limitarea emisiilor de compuși organici vo-
latili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale 
și la stațiile de benzină a fost inițiată prin intermediul unui proiect de lege, aflat în curs 
de adoptare la Senat.  

 Actualizarea prevederilor legale privind poluarea atmosferică transfrontieră pe distanțe 
lungi, pentru reducerea acidifierii, eutrofizării și al nivelului de ozon troposferic, precum 
și a metalelor grele. Proiectul de lege a fost elaborat de MMAP și a obținut toate avizele 
de la ministerele relevante. Este înregistrat la Secretariatul General al Guvernului spre a 
fi adoptat de noul guvern.  

 Restructurarea taxei de poluare datorată vehiculelor, prin intermediul dimensionării 
acesteia atât în funcție de norma de poluare a motorului (EUR 0-6), cât și de rulajul efec-
tiv al vehiculului, exprimat prin consumul de combustibil. Această nouă abordare se re-
găsește  în pozițiile exprimate atât public cât și în cadrul Guvernului, în vederea elaboră-
rii unei hotărâri de guvern, precum și în punctul de vedere al Guvernului asupra unor 
inițiative parlamentare privind eliminarea timbrului de mediu în forma sa actuală. 

 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE PE PERIOADA MANDATULUI  

 Dialogul inter-instituțional dificil pe probleme de mediu, în special pe cele cu vizibilitate 
publică. 

 Inerția și asumarea timidă a responsabilităților proprii ale administrațiilor locale în ceea 
ce privește măsurile de ameliorare efectivă a calității aerului. 

 Riscul eliminării „timbrului de mediu” fără a fi înlocuit cu altă modalitate de descurajare 
a poluării, cu efecte grave atât asupra finanțării programelor de mediu cât și asupra cali-
tății parcului auto din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ 

 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

 

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT 

1. Finalizarea primei Faze a proiectului de reconstrucție a plajelor din sudul litoralului și 
lansarea Fazei a II-a 

Este vorba de cel mai mare proiect de infrastructură de mediu realizat vreodată în România – 
proiectul de reabilitare costieră 5,7 km sau suprafață de plaje, respectiv sectoarele – Mamaia 
Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord. Am preluat un proiect început în 2013 
și mult întârziat, cu multe probleme în respectarea termenelor de execuție, însă am reușit să îl 
finalizăm până la începerea sezonului estival 2016. Eroziunea costieră a avut un impact drama-
tic asupra litoralului românesc, câteva plaje importante fiind înghițite de ape. Aceasta duce la 
scăderea numărului de turiști și implicit are consecințe economice pentru economia locală. Fi-
nanțarea s-a făcut din Fondul European de Coeziune 85,49% și Bugetul de Stat 14,51%. 

Faza I în cifre:  

 170,4 milioane de Euro  a fost valoarea proiectului de protecție și reabilitare a sudului 
Litoralului;  valoarea decontată a fost de 124.5 milioane de Euro 

 3,5 milioane de metri cubi de nisip au fost pompate din larg pentru extinderea plajelor 

 4016 metri este lungimea cu care au fost extinse digurile de suprafață 

 1690 de metri este lungimea cu care au fost extinse digurile submerse 

  2800 de tone de deșeuri au strâns angajații ABADL, pentru pregătirea plajelor pentru 
sezonul estival 2016 

 Întârzieri în implementarea celui mai mare proiect de infrastructură de mediu din 
România - proiectul de reabilitare a zonei costiere din sudul litoralului. 

 Construcția haotică de Micro-hidrocentralelor de munte (MHC) din ultimii ani a dus la 
distrugerea multor sectoare de râuri care găzduiau habitate unice. 

 Întârzieri îngrijorătoare în transpunerea Directivelor Europene în domeniul Ape, printre 
care și două proceduri de infringement declanșate împotriva României. 

 Subfinanțarea, de la bugetul de stat, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor. 
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 100 de metri este lățimea medie cu care au fost extinse plajele românești 

   60.66 hectare este suprafața cu care a crescut teritoriul României în urma finalizării 
proiectului 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în mandatul din 2016, a luat toate măsurile pentru a 
asigura continuarea acestui program de infrastructură mare cu Faza a II-a pentru a reabilita zo-
na costieră din zonele Stăvilare (Edighiol, Periboina), Mamaia, Tomis, Agigea și Eforie. În cea de-
a doua etapă vor fi efectuate lucrări în zonele Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-
Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și zona 2 Mai. Costul total al acestor lucrări este de 3.432.342 
mii de lei. La propunerea MMAP, Guvernul a adoptat prin  HG nr. 667/2016 indicatorii tehnico-
economici pentru faza a doua, astfel încât lucrările să poată începe din anul 2017. Finalizarea 
acestor investiții și darea în folosință trebuie monitorizată de viitoarea guvernare.  

 

2. Lucrări de apărare împotriva inundațiilor 

Protecția împotriva inundațiilor a devenit o prioritate pentru România în contextul în care, din 
cauza schimbărilor climatice, țara noastră se confruntă cu fenomene meteo din ce în ce mai 
agresive. În mandatul din 2016, pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, un Guvern a 
alocat fonduri suplimentare pentru un domeniu subfinanțat în ultimii ani. La rectificarea buge-
tară din luna august, Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R), prin Ministerul Mediu-
lui, Apelor și Pădurilor a mai primit 59.606 mii de lei pentru finanțarea lucrărilor de apărare îm-
potriva inundațiilor, rezultând un program anual de 118.824 mii de lei.  Suplimentar au fost asi-
gurate fonduri din sursele proprii A.N.A.R., pentru finanțarea continuării execuției lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor, în valoare de 163.621 mii de lei.  Astfel, suma totală a investiții-
lor din acest domeniu s-a ridicat la aproximativ 282,4 milioane de lei, fiind asigurată finanțarea 
pentru un număr de 103 obiective de investiții în administrarea ANAR. Aceste fonduri au fost 
utilizate pentru finalizarea următoarelor capacități aferente obiectivelor de investiții ce se esti-
mează că vor fi puse în funcțiune până la finele anului 2016: 

 700.000 de metri cubi  decolmatări; 

 100.000 de metri liniari de reprofilări ale albiilor râurilor; 

 90.000 de metri liniari de diguri reparate și consolidate; 

 52.000 de metri liniari de maluri consolidate; 

 25.000 de metri liniari reprezentând  lucrări de protecții de maluri; 

  două acumulări nepermanente. 

Prin asigurarea acestor finanțări  se estimează că  la sfârșitul anului 2016 se vor pune în funcțiu-
ne un număr de 28 obiective noi de investiții, din administrarea ANAR, care au rolul de a proteja 
în principal populația și bunurile acesteia. Execuția bugetară a acestor fonduri, la finele anului 
2016, estimăm că va fi de 93%. 
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3. Control fără precedent pentru verificarea situației micro-hidrocentralelor (MHC) în Ro-
mânia 

Până în luna octombrie 2015, în România au fost autorizate să funcționeze 133 de MHC, ampla-
sate în arii naturale protejate, și 177 MHC amplasate în afara ariilor naturale protejate. În plus, 
România era într-o situație de infringement, Comisia Europeană transmițând scrisoarea de pu-
nere în întârziere cu privire la încălcarea sistematică a legislației europene în domeniu (Cauza 
2015/4036). Pentru a identifica cauzele care au adus situația în situația de pre-infringement pe 
domeniul MHC, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a dispus Corpului de Control al Ministru-
lui efectuarea unui control fără precedent pe toate MHC-urile unde au fost semnalate probleme 
și care făceau subiectul infringementului Comisiei Europene. În spiritul transparenței și pentru a 
elimina orice suspiciune, din echipa de control s-a dispus să facă parte, alături de membrii Cor-
pului de Control al Ministrului, comisari ai Gărzii Naționale de Mediu și inspectori ai Administra-
ției Naționale „Apele Române”. Controlul a durat două luni, timp în care au fost verificate toate 
MHC-urile unde au fost semnalate probleme, peste 50 de instalații. Raportul de control a indi-
cat deficiențe grave și arată  că, pe parcursul ultimilor ani, instituțiile din subordinea Ministeru-
lui Mediului au emis, în total, 193 de acte de reglementare (avize, dispoziții, acorduri, autorizații 
etc.) cu încălcarea prevederilor legale, care au adus prejudicii mediului. Din aceste consideren-
te, MMAP a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea efectuării 
cercetărilor specifice față de aspectele constatate în Raport, dar și pentru a aprecia dacă aces-
tea întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni. 

Totodată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat în data de 15 decembrie 2016 o 
reuniune cu Comisia Europeană la care au fost invitați să participe și reprezentanți ai Ministeru-
lui Afacerilor Externe, Administrației Naționale Apele Române, Agenției de Protecție a Mediului, 
Gărzii Naționale de Mediu, pentru a identifica soluții care să conducă la clasarea cauzei 
2015/4036. în urma acestei întâlniri, reprezentanții Comisiei Europene au decis  suspendarea 
temporară a derulării procedurii de infringement împotriva României, până când țara noastră 
va demonstra că a pus în aplicare măsurile la care s-a angajat, respectiv modificarea legislației 
în domeniul apelor, îmbunătățirea procesului de monitorizare și control a cursurilor de apă pe 
care au fost construite MHC-uri, impunerea unor măsuri adecvate de exploatare a MHC-urilor și 
contractarea unui studiu care să analizeze impactul cumulat asupra mediului a MHC-urilor. Con-
tinuarea și finalizarea acestor demersuri va trebui urmărită de guvernarea următoare.  

 

4. Protecția râurilor sălbatice - o abordare în premieră 

Recunoscând valoarea pe care râurile sălbatice din România o au din punct de vedere al capita-
lului natural, fragilitatea și nevoia lor de protecție, în anul 2016, la solicitarea Ministrului Mediu-
lui, Apelor și Pădurilor s-a făcut pentru prima dată un demers de a asigura cadrul legal necesar 
de punere sub protecție integrală a râurilor sălbatice rămase în România. Astfel, s-a elaborat o 
Ordonanță de Urgență de modificare și completare a Legii Apelor nr. 107/1996, pentru a crea 
cadrul legal privind stabilirea și aprobarea criteriilor pentru definirea cursurilor/segmentelor de 
cursuri de apă ce vor fi introduse într-un regim special de protecție și crearea unui „Catalog al 
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Râurilor Sălbatice din România.” În acest proiect de OUG au fost prevăzute și noi măsuri pentru 
a limita impactul MHC-urilor asupra habitatelor naturale. La finalul mandatului tehnocrat, pro-
iectul de OUG este finalizat și transmis pe circuitul de avizare interministerială. Dat fiind numă-
rul mare de avizatori, acest proiect de act normativ va rămâne spre finalizare viitorului guvern.  

 

5. Legislație și activitate internațională – situații de pre-infringement împotriva României 
și condiționalități ex-ante au fost rezolvate 

 

La preluarea mandatului am descoperit că lipsa aprobării/adoptării unui plan de management 
actualizat pentru porțiunea românească a bazinului Dunării ar fi condus la demararea unei pro-
ceduri de infringement împotriva țării noastre. Până la 22 decembrie 2015,  Administrația Nați-
onală „Apele Române” a elaborat cele 11 Planuri de management actualizate  ale bazinelor/
spațiilor hidrografice și Planul Național de Management – sinteza celor 11 planuri de manage-
ment, conform etapelor prevăzute în calendarul și programul de lucru pentru elaborarea planu-
lui de management, în acord cu prevederile art. 14 al Directivei Cadru Apă. Ulterior, Planul de 
management actualizat a fost supus procedurii de evaluare strategică de mediu și a fost apro-
bat în decursul anului 2016 prin H.G 859/2016. În acest fel, am rezolvat o posibilă situație de 
infringement împotriva României. 

În plus, realizarea acestui plan de management actualizat reprezenta o condiționalitate „ex-
ante” pentru atragerea fondurilor europene pentru domeniul apelor, în exercițiul financiar 
2014-2020. Cu alte cuvinte, neaprobarea planului actualizat însemna imposibilitatea de a acce-
sa aceste fonduri în valoare totală aproximativ 2,8 miliarde de lei. Pentru rezolvarea acestei 
probleme, echipa MMAP a promovat Hotărârea Guvernului 859/2016 pentru aprobarea 
„Planului Național de Management aferent porțiunii din Bazinul Hidrografic Internațional al flu-
viului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României”.  Astfel,  România are o planificare la 
nivel de bazin/spațiu hidrografic, precum și la nivel național, care stabilește măsurile necesare 
pentru atingerea obiectivelor de mediu.  

O a doua procedură de infringement împotriva României a fost închisă datoritã eforturilor de a 
promova Hotărârea de Guvern nr. 570/ 2016 privind aprobarea Programului de eliminare trep-
tată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pen-
tru principalii poluanți. Hotărârea de Guvern transpune prevederile Directivei 2013/39/UE de 
modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare 
din domeniul politicii apei.  

Un alt rezultat important al acestui mandat a fost finalizarea și aprobarea Planului de Manage-
ment al Riscului la Inundații aferent celor 11 bazine hidrografice și fluviului Dunărea (porțiunea 
cuprinsă pe teritoriul României), pentru perioada 2016-2021. Realizarea primului Plan de  Ma-
nagement al Riscului la Inundații constituie practic finalizarea etapei a III-a de raportare și, în 
același timp, realizarea obligațiilor ce revin României din sarcinile asumate pentru  implementa-
rea prevederilor Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. 
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Prin implementarea Planurilor de management al riscului la inundații pentru toate cele 11 Ad-
ministrații Bazinele de Apă și a Planului de Management al Riscului la Inundații pentru Fluviul 
Dunărea (porțiunea cuprinsă pe teritoriul României), în perioada 2016-2021 se urmărește redu-
cerea consecințelor negative produse de inundații, fapt ce contribuie și la atingerea țintelor pe 
termen mediu și lung propuse în cadrul HG 846/11.08.2010 - Strategia Națională de manage-
ment al riscului la inundații pe termen mediu și lung. 

Planul cuprinde măsuri specifice, concrete (inclusiv lucrări de investiții), care  urmăresc cele 
cinci domenii de acțiune  din ciclul de management al riscului la inundații: Prevenire, Protecție, 
Pregătire, Conștientizarea riscului la inundații, Refacere/Reconstrucție. Acest plan va fi instru-
mentul practic ce va orienta în următorii ani investițiile în domeniul managementului riscului la 
inundații, în așa fel încât acestea să nu se mai facă aleatoriu și fără o abordare integrată preala-
bilă. În ceea ce privește activitatea internațională, România și-a consolidat poziția de jucător-
cheie în regiune prin preluarea președinției Comisiei pentru protecția Mării Negre împotriva 
poluării, pentru perioada 2016-2017. 

 

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

ACTIVITIATEA DE CONTROL A GĂRZII DE MEDIU ÎN DOMENIUL APELOR ÎN 2016 

 Pentru verificarea balastierelor și a respectării actelor de reglementare ale proiectelor de 
excavări agregate minerale cu destinație „iaz piscicol” sau alte destinații au fost efectuate, 
în perioada  20.07 – 20.09.2016, 651 acțiuni de inspecție și control. În urma verificărilor 
efectuate au fost aplicate 10 avertismente și 22 de sancțiuni contravenționale în valoare de 
594.500 lei. 

 În perioada 14.02 – 26.02.2016 au fost realizate 220 de acțiuni de inspecție și control pentru 
verificarea respectării condițiilor din actele de reglementare și stadiul realizării lucrărilor la 
proiectele de construcție a microhidrocentralelor. În urma controalelor efectuate au fost 
aplicate un avertisment și o amendă în valoare de 30.000 lei. 

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL APELOR A CĂROR FINALIZARE DEPINDE DE UR-
MĂTORUL GUVERN 

 Proiectul de OUG privind asigurarea surselor financiare pentru realizarea rețelelor de 
canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în aglomerările umane. Proiectul de act 
normativ a fost finalizat de MMAP și este în circuitul de avizare inter-ministerială ; au 
fost  obținute toate avizele de la ministerele avizatoare cu excepția Ministerului Justiției, 
care  a dat aviz negativ. 

 Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii Apelor nr. 107/1996, cu regle-
mentări care vizează în principal stabilirea unei liste a corpurilor de apă aflate în stare 
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naturală, definirea debitului ecologic și al celui salubru, interzicerea activităților care 
conduc la degradarea corpurilor de apă subterane, interzicerea exploatării de agregate 
minerale din cursurile de apă. Proiectul de act normativ a fost finalizat de MMAP și este 
în circuitul de avizare inter-ministerială.  

 Elaborarea unor noi Regulamente pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 
riscurile specifice MMAP, conform prevederilor HG 557/2016. Regulamentul va trebui 
elaborat după publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Administrației și 
Internelor care aprobă conținutul cadru al regulamentelor pentru gestionarea situațiilor 
de urgență. 

 Asigurarea finanțării obiectivelor de investiții cu rol de apărare împotriva inundațiilor 
pentru finalizarea și punerea în siguranță a cât mai multor zone critice și vulnerabile, în 
anii următori. 

 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ÎN PERIOADA MANDATULUI 

 

 Întârzierea promovării proiectelor de acte normative din cauza obținerii cu dificultate a 
avizelor din partea celorlalte ministere avizatoare 
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DOMENIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Schimbarea climei este o provocare majoră pentru omenire; o problematică despre care știm 
că nu mai ține doar de protecția mediului ci reprezintă o amenințare și din punct de vedere eco-
nomic și social. Economia mondială a suferit pagube însemnate pe fundalul manifestărilor tot 
mai periculoase ale schimbărilor climei;  doar în 2014 economia globală a înregistrat pierderi de 
300 de miliarde de dolari, față de 2.300 de miliarde de dolari, pagube cumulate în ultimii 40 de 
ani. Prin urmare, vorbim despre un fenomen ireversibil, de proporții globale. În România datele 
climatice istorice indică o creștere a temperaturii aerului la nivel anual și sezonier, precum și a 
frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice imprevizibile. În acest context, episoadele 
cu valuri de căldură sunt din ce în ce mai persistente, iar perioadele lungi secetoase alternează 
cu intervale scurte în care precipitațiile abundente generează viituri rapide sau inundații la sca-
ră regională și locală. Este imperios necesar ca România să ia în serios amenințarea schimbării 
climei, în special atunci când se creionează strategiile de dezvoltare economică și socială pe ter-
men mediu și lung. Din această perspectivă, România trebuie să-și orienteze dezvoltarea viitoa-
re pe principiile dezvoltării durabile cu emisii reduse de carbon, al economiei verzi și economiei 
circulare care prezintă și avantaje nete de competitivitate.  Una din dificultăți în România este 
faptul că autoritățile publice percep domeniul schimbărilor climatice ca fiind responsabilitatea 
doar a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest lucru este complet eronat! Schimbările 
climatice reprezintă responsabilitatea tuturor autorităților care dezvoltă și implementează poli-
tici publice la nivel național, regional și local. Majoritatea activităților economica-sociale gene-
rează emisii de gaze cu efect de seră. Eficiența energetică este o investiție pe termen lung, fie 
că este vorba de sectorul producției de energie, de sectoare industriale sau de parcul de clădiri 

- Capacitatea instituțională mult slăbită a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a 
gestiona domeniul Schimbărilor Climatice, un domeniu transversal pentru întreaga 
economie românească. 

- Problematica schimbărilor climatice este puțin înțeleasă și este slab, sau deloc, inte-
grată atât în politicile sectoriale ale altor ministere, cât și la nivelul autorităților locale.  

- Tratarea de alte ministere a temei Schimbări climatice ca pe o „problemă de mediu” și 
o slabă înțelegere a costurilor pentru economie pe care ignorarea unei astfel de pro-
bleme le poate genera.  
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publice și private. Lecțiile învățate de mediul de afaceri, prin implementarea schemei de comer-
cializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS), au demonstrat faptul că efi-
ciența energetică reprezintă principala măsură pentru menținerea competitivității pe piață și 
are ca rezultat monitorizat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Implementarea proiec-
telor integrate de eficiență energetică, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie în clă-
diri reprezintă provocarea majoră până în anul 2020, știut fiind faptul, din statisticile europene, 
că în România consumul energetic în clădiri este 2,5 ori mai mare decât media europeană. 

Printre beneficiile indirecte ale măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se pot 
aminti: reducerea utilizării combustibililor fosili, prin care se poate asigura și o reducere a polu-
ării aerului și a costurilor în domeniul sănătății, precum și scăderea facturilor la energie ale po-
pulației, prin creșterea eficienței energetice a locuințelor. În același timp, se poate crește gradul 
de conservare a biodiversității, prin protejarea și menținerea principalelor rezervoare de car-
bon, care sunt pădurile. Constrângerile privind schimbările climatice trebuie înțelese și valorifi-
cate ca oportunități, neuitând faptul că peste 20% din fondurile europene în ciclul de finanțare 
2014-2020 sunt alocate proiectelor cu componentă climatică.” Cristiana PAȘCA PALMER, Minis-
trul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT  

 

1. Strategia Națională Pentru Combaterea Schimbărilor Climatice și Planul de Acțiune 

În mandatul 2016 s-a adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 739/2016 „Strategia Națională Pri-
vind Schimbările Climatice și Creșterea Economică Bazată pe Emisii Reduse de Carbon pentru 
perioada 2016-2020” și „Planul Național de Acțiune pentru Schimbări Climatice”. Prin aceste 
documente, elaborate cu asistența Băncii Mondiale în mod participativ și în urma a nenumărate 
consultări în iunie 2013 - decembrie 2015 cu toți actorii interesați, sunt stabilite obiective stra-
tegice pe cele două direcții de acțiune, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Astfel, sunt stabilite obiective de reducere a emisii-
lor pentru sectoarele: energie, transporturi, industrie, agricultură și dezvoltare rurală, dezvolta-
re urbană, gestionarea deșeurilor, sectorul apelor și cel al silviculturii. Sectoarele pentru care 
sunt stabilite obiective privind adaptarea sunt: agricultura și dezvoltarea rurală, resursele de 
apă, transporturile, energia, industria, turismul și activitățile recreative, silvicultura, biodiversi-
tatea, sănătatea publică și serviciile de răspuns la situații de urgență, educația și conștientizarea 
publicului. Planul de acțiune stabilește pentru fiecare obiectiv măsuri la nivel de politici publice 
specifice fiecărui sector, capacitate instituțională și investiții, termene de implementare, institu-
ții responsabile și evaluări financiare. Pentru perioada următoare este necesară îmbunătățirea 
comunicării interinstituționale în cadrul Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice (HG 
nr. 1026/2014) și crearea unui sistem coerent de monitorizare a implementării Planului de acți-
une, astfel încât rezultate efective să fie obținute în practică.  
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2. Acordul de  la Paris: adoptare, semnare, ratificare 

România a jucat un rol important în negocierile privind Acordul Cadru pentru Schimbări Climati-
ce încheiat la Paris, în decembrie 2015, țara noastră numărându-se printre statele membre ale 
„Coaliției de Înaltă Ambiție” („High Ambition Coalition”), care au susținut asumarea de ținte 
ambițioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră după anul 2020. 

Țara noastră s-a aflat în centrul negocierilor, ministrul român al Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Cristiana Pașca Palmer, fiind desemnat de Uniunea Europeană să negocieze în numele EU pozi-
ția statelor membre în cadrul dezbaterilor privind adaptarea la schimbările climatice. 

Acordul de la Paris, care a intrat în vigoare începând cu data de 4 noiembrie 2016 și care va fi 
implementat începând cu anul 2021, va stabili un nou set de angajamente și obligații la nivel 
global pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice. Este un acord istoric - pentru prima dată în istoria multilateralismului când 196 de 
state ale lumii au fost de acord să adopte o agendă serioasă de acțiune în domeniul schimbări-
lor climatice. De asemenea, s-a transmis un semnal clar, pe termen lung, investitorilor, mediului 
de afaceri și factorilor de decizie asupra faptului că tranziția globală către economia cu emisii 
reduse de carbon este calea viitorului. 

Acordul de la Paris a fost semnat în numele României de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
la data de 22 aprilie 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York. Ulterior, Minis-
terul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la 
Paris. Acesta a fost aprobat în ședința de Guvern din 28 septembrie 2016 și a fost transmis Par-
lamentului pentru ratificare. Acordul nu a fost ratificat până la finalul mandatului Parlamentu-
lui, urmând a fi pus pe agenda de lucru a noului Parlament.  

Adoptarea proiectului de Lege și depunerea instrumentului de ratificare a Acordului de la Paris 
ar trebui să constituie o prioritate în prima parte a anului 2017 pentru următorul guvern. 

 

3.  Cadrul 2030 privind schimbările climatice și energia – negocieri la nivel UE 

Anul 2016 a fost un an cu negocieri intense la nivel UE pentru transpunerea în practică a angaja-
mentului UE pentru 2030, care reprezintă și contribuția UE și a Statelor Membre la Acordul de 
la Paris. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este coordonatorul, la nivel național, a negocie-
rilor pentru cele trei propuneri de acte legislative care vor determina modul în care UE și Statele 
Membre își vor implementa angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
asumate la nivel internațional. Acestea sunt: (I)  propunerea de revizuire a Directivei privind 
schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS), (II) 
propunerea de Regulament referitoare la țintele obligatorii de reducere a emisiilor în sectoarele 
non-ETS pentru Statele Membre în perspectiva anului 2030 (transporturi, agricultură, deșeuri, 
servicii, locuințe în principal încălzire, instalații mici care nu fac obiectul EU ETS), și (III) propune-
rea de Regulament cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor 
rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură – LULUCF. 
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În cursul anului 2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a inițiat și adoptat în Guvern, cu 
sprijinul celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, elemente generale de poziție pentru negoci-
erile pe cele 3 acte legislative.  Acest lucru a permis angajarea României în toate etapele de ne-
gociere inter-instituțională de la nivelul UE atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, în toate for-
mațiunile de negociere. Principalele dificultăți întâmpinate sunt determinate de neimplicarea 
activă a instituțiilor cu atribuții în domeniu prin furnizarea unor elemente de poziție justificate, 
care să permită o mai bună argumentare. Pentru prima perioadă a anului 2017 este necesară o 
reevaluare a elementelor de poziție în lumina ultimelor evoluții pentru EU ETS. 

 

4. Reorganizarea – transferul la ANPM, partea de implementare 

 

În anul 2016 s-a luat decizia delimitării clare a responsabilităților în domeniul schimbărilor cli-
matice din punct de vedere al dezvoltării politicilor și cel al implementării potrivit legislației 
(Legea protecției mediului, HG de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Protec-
ția Mediului (ANPM), Legea nr. 90/2001 privind organizarea Guvernului). Astfel, s-a corectat o 
anomalie din trecut și a fost reînființată Direcția Schimbări Climatice în cadrul ANPM, prin reor-
ganizare și transferul personalului din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu responsabili-
tăți de implementare. Astfel, au fost transferate la ANPM departamentele cu atribuții de imple-
mentare a politicilor de schimbări climatice, respectiv: (I) schema de comercializare a certifica-
telor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS), (II) inventarul emisiilor de gaze cu efect de se-
ră (INEGES), care se întocmește și se raportează anual, (III) datele și informațiile din INEGES con-
stituie suport pentru dezvoltarea politicilor la nivel internațional,  european și național în dome-
niul schimbărilor climatice, (IV) asigurarea funcției de Administrator Național al conturilor din 
Registrul Unic European al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, aferente României. 

 

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE A CĂROR FINALIZA-
RE DEPINDE DE URMĂTORUL GUVERN 

 

 Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar pentru 
aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității Europene de redu-
cere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. 
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 Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Sistemului Național pentru raportarea 
politicilor și măsurilor și pentru raportarea prognozelor emisiilor antropice de la surse și a 
eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră. 

 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris. Proiectul a fost elaborat de MMAP 
și aprobat de Senat. Rămâne sa parcurgă etapele procedurale la Camera decizionala înainte 
de adoptare în Plenul noului Parlament. 

DIFICULTĂȚI  ÎNTÂMPINATE ÎN PERIOADA MANDATULUI 

 

 Schimbările climatice au un caracter transversal, toate domeniile de activitate ar trebui res-
ponsabilizate legal, instituțional și procedural în procesul de combatere a schimbărilor cli-
matice prin luarea de măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și prin măsuri 
de adaptare la efectele schimbărilor climatice. O dificultate reală o reprezintă lipsa de capa-
citate instituțională. La nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ar trebui recrutat 
personal suplimentar, iar la nivelul celorlalte autorități centrale ar trebui înființate comparti-
mente care să urmărească includerea domeniului schimbări climatice în toate politicile pu-
blice ce se dezvoltă la nivelul sectoarelor de activitate.  

 O altă dificultate întâmpinată a fost cea legată de procesul de avizare interinstituțională a 
actelor normative, proces care ar trebui îmbunătățit prin eficientizarea, respectiv scăderea 
perioadei de timp necesar instituțiilor avizatoare pentru analiză, respectiv avizarea actelor 
normative. 
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DOMENIUL ECONOMIE VERDE 

 

RADIOGRAFIA SECTORULUI ȘI CE AM GĂSIT LA PRELUAREA MANDATULUI  

„Una dintre cele mai ambițioase ținte ale mandatului meu de anul acesta a fost aceea de a sti-
mula în România o schimbare de paradigmă, prin care protecția mediului nu mai este privită ca 
o barieră în calea dezvoltării economice, ci, dimpotrivă, ca motor al creșterii și dezvoltării dura-
bile, exploatând în beneficiul României elementele de avantaj competitiv pe care tranziția la o 
economie verde cu emisii reduse de carbon și o economie circulară le oferă. Am vrut să intro-
duc în România aceste concepte noi, inovatoare care să ajute țara noastră să facă un salt calita-
tiv în felul în care se raportează la protecția mediului și să se înscrie, astfel, în liga țărilor civiliza-
te și progresiste care au înțeles că protecția mediului înseamnă, în afară de asigurarea unor 
condiții de viață sănătoase, și crearea de locuri de muncă, dezvoltare de noi afaceri și, în sens 
mai larg, dezvoltarea societății pe toate planurile. Tranziția la economia verde este un răspuns 
cât se poate de pragmatic la o problemă cât se poate de reală, anume că dezvoltarea societății 
umane este constrânsă de limitele sistemelor naturale ale Planetei și că dezechilibrul acestor 
sisteme, deja observat prin efectul schimbărilor climatice, conduce la un impact negativ irever-
sibil asupra vieții, așa cum o știm. De altfel, unul dintre promotorii ideii de limite planetare este 
savantul român Nicholas Georgescu-Roegen, care este considerat și părintele fondator în anii 
’70, în Statele Unite al școlii de „economie ecologică”, și căruia îi port un respect și admirație 
deosebite încă din perioada mea de activitate academica în acest domeniu. Societățile care nu 
fac saltul acum vor suferi consecințe și costuri mult mai dramatice în timp. Din aceste conside-
rente, în viziunea mea, orice strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung a țării noastre tre-

 Conceptul de „economie verde” foarte puțin cunoscut în România. 

 Lipsa unei viziuni la nivelul autorităților, referitor la tranziția la economie verde în țara 
noastră. 

 Abordarea mediului ca motor al dezvoltării durabile și competitivității complet inexisten-
tă; “protecția mediului” este privita ca barieră în calea dezvoltării și ca  problemă sectori-
ală de mai mică importanță (i.e. „Cenușăreasa”). 

 integrarea problematicii de mediu în celelalte politici sectoriale existentă doar pe hârtie, 
dar nu se reflectă în programe și viziuni concrete.  

 Lipsa unui departament de suport în MMAP pentru impulsionarea și implementarea de 
programe și politici pentru economie verde. 

 Lipsa unor programe efective de susținere a transformării către economia verde. 
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buie să ia în considerare legătura intrinsecă ce există între protecția mediului și dezvoltarea 
economică și socială în sens integrat și holistic. Din aceste considerente am introdus pe perioa-
da mandatului meu o nouă viziune de creștere și dezvoltare, bazată pe modelele economice 
alternative, și am promovat elaborarea de programe de finanțare care să susțină în premieră 
inițiative relevante pentru domeniul economiei verzi, chiar dacă pentru început sunt pe dome-
nii de nișă, cum ar fi: Eco-Turism, Eco-Agricultura și Eco-Business, Economie circulară, Clădiri 
Verzi, Eco-mobilitate și Conservarea biodiversității. Totodată, am argumentat că acestea sunt 
domenii în care România are un avantaj competitiv și din acest motiv ele trebuie incluse și dez-
voltate într-o strategie pe termen lung a unei Românii competitive.” Cristiana PAȘCA PALMER, 
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

PACHETUL DE MĂSURI ADOPTAT ÎN MANDATUL DE GUVERNARE TEHNOCRAT  

1. Reforma instituțională – crearea în cadrul Ministerului Mediului a unui serviciu pentru 
Economie Verde 

Una dintre primele măsuri susținute anul acesta a fost aceea de restructurare instituțională și 
crearea la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a unui serviciu dedicat tranziției la 
economia verde. Acest serviciu va coordona, în continuare, elaborarea, promovarea și corelarea 
cadrului legislativ național cu legislația europeană și globală în domeniul economiei verzi și va 
susține integrarea strategiei de implementare a acesteia la nivel național. La finalul mandatului 
sunt pe rol concursurile de angajare pentru a recruta personal specializat în cadrul acestui de-
partament. 

 

2. Crearea în premieră a noi linii de finanțare prin Fondul de Mediu, care să susțină tran-
ziția la economia verde în România  

Creat prin OUG 106/2005, Fondul pentru Mediu (FM) este una din cele mai importante instituții 
de mediu din România. FM este un instrument economico-finaciar destinat susținerii și realizării 
proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii 
Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice. La Fondul de Mediu se colectează toa-
te taxele și contribuțiile pe care cetățenii României și operatorii economici le plătesc, în baza 
principiului „poluatorul plătește”. Aceste resurse trebuie investite în programe care să contribu-
ie în mod concret și măsurabil la îmbunătățirea condițiilor de mediu în țara noastră, atât în be-
neficiul naturii României cât și al românilor. De aceea, obiectivele de program urmărite anul 
acesta pot genera rezultate fundamentale pentru instituirea unui context economic  diversificat 
în România, prin stimularea investițiilor verzi, în contextul promovării consumului și producției 
durabile, al inovării, al utilizării eficiente a resurselor și energiei. Programele noi de finanțare 
promovate în mandatul actual sunt programe pionier către un nou trend economic și își propun 
să susțină proiecte pilot în domeniile producției pe principii ecologice, al eco-turismului, eco-
agriculturii, eficienței energetice, eco-mobilității și economiei circulare. Ele au urmat traseul 
consultării publice cu potențialii beneficiari și societatea civilă, etapele de aprobare în guvern a 
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memorandumurilor și a schemelor de ajutor de stat din partea Consiliului Concurenței. Unele 
dintre ele au fost deja lansate spre implementare, altele sunt lăsate „la cheie” spre a fi imple-
mentate de următorul guvern.   

Fiecare din aceste programe este prezentat în continuare pe scurt din punct de vedere al con-
ceptului și al stadiului în care este la finalul mandatului “tehnocrat.” 

1. PROGRAMUL „CASA VERDE”  

Programul „Casa Verde” se înscrie în logica de a susține tranziția către economia verde în secto-
rul construcțiilor și al clădirilor, unul din sectoarele cu cele mai mari emisii de carbon. Progra-
mul a fost derulat o singură dată în 2011, și a fost reactivat în acest mandat, după o pauză de 5 
ani. Prin acest program s-a avut în vederea susținerea financiară atât pentru persoane fizice cât 
și juridice, care doresc să își instaleze sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă. 
Alocarea bugetara pentru 2016 a fost de 94.7 mil. de lei. Datorită numărului mare de solicitări, 
bugetul a fost suplimentat la nivel național, cu 40 mil. lei. Finanțarea pentru populație a ajuns 
până la 90% din costul total al investiției, decontate prin AFM pentru fiecare beneficiar în parte. 
Ne dorim să încurajăm populația să folosească sisteme verzi în propriile locuințe. Sectorul ener-
giilor regenerabile din tara noastră va atinge o nouă dimensiune doar atunci când și consumato-
rii casnici din România vor deveni din consumatori - producători, înlocuind sistemele clasice de 
energie cu cele regenerabile. Pentru aceasta Programul Casa Verde trebuie să capete fluență în 
decontarea lucrărilor și să devină un program multi-anual. Programul a fost lansat și este deja în 
implementare la Administrația Fondului de Mediu.  

2. PROGRAMUL „CASA VERDE PLUS” 

Acesta este un program complet nou, care vine în completarea programului Casa Verde. Am 
plecat de la ideea că o casă cu adevărat verde nu se poate referi doar la sisteme de încălzire, ci 
la un concept integrat cu adevărat ecologic, care să includă și  materiale  de izolație ecologice 
(cânepă, lâna, vată bazaltică), iluminat ecologic, sisteme tehnologice pentru reducerea consu-
mului de resurse (electricitate, gaz, apă), așa cum se întâmplă și în alte țări europene. Ne-am 
gândit inclusiv la acoperișuri verzi, pentru că acestea câștigă tot mai mult teren în arhitectura 
modernă și nu sunt doar o tendință estetică, ci prezintă în același timp avantaje economice și 
ecologice de necontestat. De exemplu, se reduce efectul de insulă de căldură, asigură o izolație 
termică și fonică îmbunătățită și poate servi și ca o oază de relaxare. În Germania, de pildă, în 
acest moment, 10% din totalul acoperișurilor sunt verzi, iar în Elveția normele legislative impun 
ca orice acoperiș nou construit, mai mare de 500 de mp, să fie realizat utilizând un astfel de sis-
tem. În România piața este încă emergentă, iar companiile ce acționează în acest sector sunt 
relativ puține. Pe lângă beneficiile reale de mediu, pe care acest program le va aduce, există o 
serie întreagă de alte beneficii, care nu țin de domeniul de mediu, dar pe care le consideram la 
fel de importante. Vorbim de reduceri semnificative ale facturilor pentru utilitățile de bază, în 
funcție de modul de operare al locuinței, de până la 50% în unele cazuri. Programul este finali-
zat și a parcurs toate procedurile necesare, fiind deja lansat pentru persoane juridice și în curs 
de lansare pentru persoane fizice.   
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3. PROGRAMUL „RABLA” – de înlocuire a parcului auto  – succes istoric în 2016 

Traficul și emisiile de gaze de eșapament sunt principalele surse de poluare a aerului din Româ-
nia.  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a adoptat în mandatul din 2016 măsuri care să sus-
țină transformarea sectorului de transport către un transport mai puțin poluant și astfel să con-
ducă la îmbunătățirea calității aerului în aglomerările urbane. Programul de înnoire a parcului 
auto, program care este în funcțiune încă din 2005, popular cunoscut și sub numele de 
„RABLA”, a înregistrat un succes istoric în 2016. Prin RABLA, populația este susținută financiar 
prin subvenții de la Fondul pentru Mediu, să caseze autovehiculele vechi și să fie înlocuite cu 
mașini noi, mai puțin poluante.  

Anul acesta s-au pus la dispoziția populației prin Fondul de Mediu  13.000 de tichete care s-au 
epuizat în mai puțin de 3 săptămâni. A urmat prima suplimentare de 4.000 de noi tichete, care, 
la rândul lor, s-au epuizat în trei zile. S-a decis o nouă suplimentare de 2.300 de tichete. Răspun-
sul populației a venit la fel de prompt: un tichet rezervat la fiecare 15 minute! La finalul anului 
am decis, în premieră, a treia suplimentare a programului „Rabla”, cu peste 3.500 de noi tichete 
puse în joc. Și de data aceasta, românii au accesat rapid sumele și și-au schimbat mașinile vechi, 
poluante, cu altele noi, mai prietenoase mediului și aerului, pe care îl respirăm.  În total, în anul 
2016, s-au investit din Fondul pentru Mediu 180 de milioane de lei pentru un aer mai bun; banii 
provin din colectarea timbrului de mediu. 25.000 de români au beneficiat de programul 
„RABLA” în anul 2016.   

4. PROGRAMUL RABLA ELECTRIC – prime pentru achiziția de mașini electrice și construi-
rea infrastructurii de alimentare pentru mașini electrice 

Chiar dacă înlocuirea parcului auto cu mașini mai puțin poluante prin programul „RABLA” con-
tribuie la îmbunătățirea calității aerului, poluarea nu este eliminată de tot. De aceea, am decis 
în acest an, în premieră, utilizarea fondurilor de la Fondul pentru Mediu pentru lansarea Progra-
mului RABLA ELECTRIC (sau RABLA PLUS) prin care am dorit să susținem tranziția și în România 
către un transport cu zero emisii. Programul a susținut atât persoanele fizice cât și cele juridice 
cu prime de până la 6000 de Euro pentru achiziția de autovehicule electrice sau hibride. În ace-
lași timp, știm că o cultură a transportului cu ZERO emisii nu se poate dezvolta în lipsa unei in-
frastructuri de încărcare a mașinilor electrice.  

La începutul anului 2016 datele arătau că la nivel național există doar 50 de stații de încărcare. 
Am decis să investim 70 de milioane de lei pentru a începe crearea acestei infrastructuri. Sun-
tem conștienți că, după ce aceasta va exista și românii vor realiza că o deplasare dintr-un capăt 
în altul al României ar costa sub 50 de lei cu o mașină electrică, gusturile și atenția populației 
vor înregistra transformări favorabile mediului. 

Datorită programului „RABLA ELECTRIC”, numărul de mașini electrice a crescut pe șoselele Ro-
mâniei de la 600, câte erau în 2015, la 800 la final de 2016. În ceea ce privește componența de 
infrastructură de alimentare, au fost depuse 40 de proiecte pentru câteva sute de noi stații de 
încărcare la nivel național.  Alocarea bugetară inițială de 145 mil. lei a fost suplimentată pe par-
cursul anului cu 30 mil. lei, datorită cererii mari de dosare. 
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5. PROGRAMUL „ECO-CIVIC” 

Programul are ca obiectiv finanțarea de proiecte de educație și conștientizare care să vizeze 
măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde. Sunt preconizate aproximativ 100 posi-
bile acțiuni de educare și conștientizare, destinate atât unor grupuri specifice dar și întregii co-
munități: un program care, bazându-se pe creativitatea organizațiilor non-profit în calitate de 
beneficiari, activează o nouă opinie publică, informată și responsabilă. Alocarea bugetară afe-
rentă acestui program este de 30 de mil. de lei. Programul a parcurs etapele consultării publice 
cu potențialii beneficiari și societatea civilă. Pentru a veni în sprijinul societății civile și a facilita 
o utilizare eficientă a fondurilor, a fost elaborată și aprobată și o Hotărâre de Guvern care per-
mite acordarea unui avans din finanțare. Programul este finalizat în întregime, inclusiv prin 
adoptarea Ordinului de Ministru, urmând a obține doar dispoziția Președintelui AFM de lansare 
a sesiunii de depunere în anul 2017. 

6. PROGRAMUL „NATURA” 

Programul NATURA este de asemenea o linie nouă de finanțare lansată de la Fondul de Mediu 
în anul 2016. El a fost conceput pentru a veni în sprijinul nevoii reale de a îmbunătăți manage-
mentul conservării naturii și al ariilor protejate în România, un capital de mare valoare al Româ-
niei. Cu o alocare bugetară de 80 de milioane de lei, programul a parcurs toate etapele consul-
tării publice cu potențialii beneficiari și societatea civilă și cea de aprobare și publicare a ghidu-
lui de finanțare. Este finalizat și lăsat „la cheie” spre a fi  lansat în 2017 de guvernarea următoa-
re, după aprobarea Ordinului de Ministru. 

7. PROGRAMUL „ECO-BUSINESS” 

Programul Eco-Business este un alt program elaborat în premieră în mandatul tehnocrat, care 
își propune să finanțeze Tehnologii de Obținere a Materialelor și/sau Produselor cu Impact Re-
dus asupra Mediului. Totodată, încurajează inițiativele de reconversie a economiei convenționa-
le și reprezintă o nouă măsură din pachetul de măsuri sistemice în scopul impulsionării tranziției 
la economia verde pentru care am lucrat în acest an. Sub devizul Investiții verzi = întreprinderi 
mai competitive și mai ecologice, ne-am angajat într-un demers curajos dar obligatoriu pentru a 
ne alinia obiectivului global de consum și producție sustenabile prin lansarea unui program pilot 
în România destinat mediului privat, respectiv antreprenorilor români care țin pe umerii lor dez-
voltarea, la modul concret, a acestei țări, dar și responsabilitate ca aceasta să crească durabil. 
Eco-Business reprezintă un program de dezvoltare durabilă cu scopul de a crește competitivita-
tea întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, eco-inovare și antrepreno-
riat sustenabil. Bazat pe o schemă de ajutor de minimis multianuală, Programului Eco-Business i
-a fost alocat pentru 5 ani un buget de 288.450 mii de lei.  Prin finanțări care pot ajunge până la 
200.000 de Euro, MMAP, prin Fondul de Mediu, propune operatorilor economici să îndrăzneas-
că o abordare nouă a modului de dezvoltare a afacerii, cea în care condiționările de protecție a 
mediului pot deveni oportunități reale de creștere, optimizare și eficientizare a activităților eco-
nomice cu impact sustenabil semnificativ.  Programul a fost conceput ca un program multianual 
cu o schemă de minimis până în 2020, prin care aproximativ 1600 de întreprinzători din Româ-
nia vor putea accesa finanțare pentru a dezvolta activități mai eficiente și cu impact redus asu-
pra mediului. 
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Programul Eco-Business a parcurs toate etapele de consultare publica cu potențialii beneficiari 
și societatea civilă și etapa de avizare memorandum & schemă de ajutor de minimis, fiind lăsat 
„la cheie” spre implementare pentru noul guvern în 2017, după emiterea Ordinului de Ministru.  



 

 
 

  MANIFEST PENTRU ROMÂNIA VERDE 
 

400 DE ZILE DE GUVERNARE TEHNOCRATĂ DE MEDIU  

87 

8. PROGRAMUL „ECO-TURISM” 

Programul de finanțare „Eco-Turism” este, de asemenea, un program în premieră elaborat în 
mandatul tehnocrat cu scopul de a susține amenajarea destinațiilor eco-turistice din România și 
de a aduce, astfel, plus-valoare economiei românești prin îmbinarea obiectivelor de conservare 
a naturii cu cele de dezvoltare economică și socială cu impact redus asupra mediului la nivel lo-
cal. România are un potențial ecoturistic imens: 23% din teritoriul țării noastre reprezintă arie 
naturală protejată. Cu toate astea, destinațiile turistice de acest fel sunt fie necunoscute de po-
pulație, fie greu accesibile în lipsa unei infrastructuri minime de acces. Programul Eco-turism 
acoperă aceste lipsuri și poate revitaliza ariile protejate și zonele cu valoare naturală din țara 
noastră, prin trasee tematice bine delimitate și prin includerea lor într-un circuit generator de 
beneficii în sectorul economiei verzi, atât în zonele fără istoric economic, dar și în cele în care 
economia convențională nu mai poate funcționa. Eco-Turism devine, astfel, sursa de finanțare 
pentru amenajarea destinațiilor de acest fel din țara noastră dar și pentru promovarea lor în 
România și în străinătate. Prin Program pot fi finanțate: refugii montane cu rol de adăpost și 
informare turistică, infrastructură de informare și interpretare, amenajarea peșterilor, centrelor 
de vizitare, realizarea și refacerea traseelor de drumeție. În plus, destinațiile eco-turistice pot fi 
dotate cu observatoare pentru faună, puncte de belvedere, semnalizarea traseelor, instalații în 
aer liber de interpretarea naturii. Se finanțează și lucrări pentru realizarea infrastructurii de ac-
ces nemotorizat precum poteci tematice, podețe pentru activități de cicloturism, călărie, caiac-
canoe, trasee de aventură, via ferată dar și infrastructura aferentă acestora - rasteluri pentru 
bicicletă, locuri de adăpost și hrană pentru cai, debarcader etc.  Programul poate fi accesat de 
unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - teritoriale ale acestora, 
instituții publice, organizații neguvernamentale, operatori economici, muzee, instituții din siste-
mul național de cercetare-dezvoltare și instituții de învățământ superior acreditate. La finalul 
acestui Program România va putea promova destinații ecoturistice bine delimitate și amenajate 
în spiritul turismului durabil. De altfel, Eco-Turism  este un program gândit în completarea Stra-
tegiei Naționale de dezvoltare a ecoturismului în România, elaborată de Autoritatea Națională 
pentru Turism, a cărei aprobare am susținut-o împreună cu Ministerul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri și sperăm să fie adoptată în 2017. Strategia este instrumentul 
prin care eco-turismul românesc va intra într-o etapă dinamică fiindcă prin acest document s-au 
stabilit criterii clare pentru desemnarea destinațiilor de acest gen. Cele două măsuri, programul 
și strategia, asigurând atât cadrul legal cât și o parte din resursele necesare, prin alocarea aces-
tei finanțări de la Fondul pentru Mediu se va permite concretizarea proiectelor de ecoturism ce 
se vor traduce inclusiv în câștiguri economice, sociale și culturale pentru comunitățile locale. 
Programul este gândit ca o finanțare multi-anuală pe schema de minimis până în 2020, iar prin 
implementarea acestuia se preconizează ca aproximativ 556 de aplicați pot beneficia de finan-
țare. În baza perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de minimis, alocarea bugetară pentru 
5 ani este de 100.000 mii de lei, finanțarea maximă pentru un proiect putând ajunge la 200.000 
de EUR. Programul Eco-turism a parcurs stadiul consultării publice cu potențialii beneficiari și 
societatea civilă și etapa de avizare memorandum & schemă de ajutor de minimis, fiind lăsat „la 
cheie” pentru lansare în 2017 prin emiterea Ordinului de Ministru. 
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9. PROGRAMUL „ECO-AGRICULTURA” 

Programul „Eco-Agricultura” este, de asemenea, un program elaborat în premieră pe durata 
mandatului tehnocrat și vizează susținerea financiară de la Fondul de Mediu pentru dezvoltarea 
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de noi oportunități pentru administrațiile locale și asociațiile constituite la nivelul micilor agri-
cultori, în sensul inițiativelor de producție din agricultură ecologică și cea a produselor tradițio-
nale prin susținerea lanțurilor scurte de produse. Sunt urmărite în cadrul ghidului de finanțare: 

 Facilitarea accesului produselor naturale de proveniență locală, către mediul urban și peri-
urban, prin crearea de puncte de colectare la nivel local, pentru încurajarea repoziționării 
potențialului agricol național, a activării producției locale și a infrastructurii de desfacere 
pentru contracararea efectelor agriculturii de subzistență și completarea pachetelor turisti-
ce prin experiența gastronomiei locale; crearea unei interfețe eficiente între producătorii 
agricoli și consumatorii finali. 

 Dezvoltarea durabilă a zonelor agricole pe care se cultivă produse naturale și  din sistemul 
agriculturii ecologice care preîntâmpină poluarea solului, subsolului și apei, pentru a mini-
miza procesul de deșertificare. 

 Încurajarea dezvoltării pieței de produse și servicii verzi, stimularea competitivității eco-
agriculturii și a producției locale. 

 Dezvoltarea de locuri de muncă verzi pentru eco-industie și agricultură 

 

Prin Fondul pentru Mediu, Programului Eco-Agricultura i-au fost alocate 20 mil. de lei pentru 
finanțarea lanțurilor scurte de produse. Ghidul de finanțare a fost elaborat și a parcurs etapa de 
consultare cu specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Ghidul tre-
buie lansat în consultare publică în 2017 și să urmeze toate celelalte etape procedurale pentru 
a fi lansat  de guvernarea următoare. 

Lista actelor normative elaborate și adoptate la inițiativa MMAP în acest domeniu în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016 se găsește în Anexa 5. 

 

ACȚIUNI INIȚIATE PE DOMENIUL ECONOMIEI VERZI A CĂROR FINALIZARE DEPIN-
DE DE URMĂTORUL GUVERN 

Între motoarele economiei verzi, câteva domenii sunt reprezentative și ne-am concentrat să le 
susținem cu demersuri de ordin legislativ aflate în stadiu avansat de avizare, urmând a fi defini-
tivate de noul guvern. Astfel:  

- Memorandumul pe tema Educației pentru mediu și dezvoltare durabilă a fost semnat 
împreună cu Ministerul Educației, având ca obiective: (I) Introducerea Educației pentru 
mediu și dezvoltare durabilă la toate nivelurile de pregătire în sistemul de învățământ și 
(II) Adoptarea Programului de educație pentru mediu „Școli Verzi”, ca opțional național 
în programa de învățământ clasele V – VIII. 

- Modificarea OUG 196/2005, cu următoarele obiective: (i) Îmbunătățirea accesului la fi-
nanțare și o mai bună implicare a sectorului privat, a societății civile, a instituțiilor și a 
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cetățenilor, (ii) Promovarea modelelor de afaceri verzi și a eco-antreprenoriatului, și (iii) 
Sprijinirea parteneriatelor cu societatea civilă și stimularea implicării cetățenilor în pro-
bleme de mediu. 

- Adoptarea Legii 69/2016 privind achizițiile publice verzi, participarea la inițierea, promo-
varea și elaborarea Planului Național de Acțiune în domeniul Achizițiilor Publice Verzi 
pentru instituții publice.  

  

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 

 Perioada limitată: Tema economiei verzi și a economiei circulare reprezintă o transforma-
re ce nu se limitează doar la mediu, dar se răsfrânge asupra mai multor aspecte din viața 
noastră, începând cu sistemul de educație, mediul economic și până la sănătate și stilul de 
viață. Perioada unui mandat de numai un an, pe de-o parte a focusat eforturile de a intro-
duce aceste noi viziuni și în România, dar, pe de altă parte, a fost un timp limitat pentru a le 
dezvolta la scara necesară și a declanșa un proces de transformare ireversibil. 

 Cadrul instituțional: Una din marile provocări cu care ne-am confruntat în demersul nostru 
de introducere a unor astfel de idei inovatoare asupra modului de a privi dinamica de dez-
voltare economică în raport cu capitalul natural, a fost aceea de acceptare și asimilare din 
partea propriilor noastre structuri instituționale a beneficiilor acestei abordări. A fost unul 
dintre principalele motive pentru care procesul de avizare interministerială al actelor nor-
mative pe care le-am lansat anul acesta a durat în cel mai bun caz 2-3 luni, decalând, astfel, 
perioadele de lansare a tuturor programelor noi de finanțare create.  

 Capacitatea instituțională: Inconsistența în politicile publice care au urmat un principiu de 
ștafetă de la un mandat de guvernare la altul, a generat în cadrul managementului resurse-
lor umane din instituțiile publice, în special în Administrația Fondului de Mediu, aspecte ca-
re, de multe ori, au scurt-circuitat bunul mers al lucrurilor. Din acest punct de vedere, capa-
citatea de a absorbi idei noi este redusă, sistemul opunând multă rezistență la schimbare.   
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REPREZENTARE, COMUNICARE PUBLICĂ, TRANSPAREN-
ȚĂ ȘI MASS-MEDIA  

 

„La asumarea mandatului, am înțeles destul de repede ca “portofoliul de Mediu, Ape și Păduri” 
nu a fost considerat, de-a lungul anilor și guvernărilor anterioare, un domeniu important în ecu-
ația guvernelor politice. “Mediul” este, de cele mai multe ori, considerat ca un minister 
“Cenușăreasă”, un minister mai puțin important care se face, sau desface, în funcție de nevoia 
de a satisface diverși algoritmi și cerințe politice. Acest lucru s-a reflectat negativ asupra felului 
în care mediul, apele și pădurile au fost tratate, în România, de-a lungul timpului și starea 
proastă în care aceste sisteme au ajuns. Faptul că Ministerul a fost rupt de câteva ori în mai 
multe componente atașate altor ministere, apoi a revenit într-un tot, a dus la o discontinuitate 
a politicilor publice în acest domeniu, a accentuat fragmentarea și abordarea izolată fără coe-
rență și fără a avea o viziune de ansamblu pentru un domeniu care este, de facto, integrator. În 
acest dans al alocării portofoliilor pe criterii politice se uită prea repede că mediul și capitalul 
natural (apa, păduri, biodiversitate) sunt fundamentul vieții și ne dau resursele și baza care asi-
gură dezvoltarea economică și socială a țării.  Ele trebuie abordate ca un tot unitar cu o viziune 
integratoare care să asigure atât protecția acestor resurse și combaterea poluării, dar să și pro-
pună idei și viziuni noi, ca de exemplu cele cuprinse în paradigma economiei verzi și a economi-
ei circulare, în care protecția mediului poate constitui un motor al creșterii și dezvoltării econo-
mice și sociale. Pentru o bună gestiune a acestor resurse este nevoie de profesioniști foarte 
buni, de oameni care nu numai să aibă o pregătire tehnică de specialitate dar și capacitatea de 
a înțelege la nivel macro legătura dintre sistemele vieții și cele socio-economice. Din păcate, 
mulți specialiști foarte buni au plecat din sistemul de mediu, din cauza salarizării considerabil și 
inechitabil mai mici comparativ cu alte ministere, dar și dezamăgiți de politizarea excesiva. Cei 
rămăși, în mare parte, sunt demotivați și afectați de faptul că “Mediul” nu este tratat ca o prio-
ritate în agenda politică. În plus fragmentarea instituțională și faptul că nu există o cutumă a 
colaborării și comunicării fluide între diversele instituții care se ocupă de mediu în România, es-
te un factor care contribuie la sentimentul de izolare și de “Cenușăreasă”.    

Nici la nivelul percepției publice lucrurile nu stau mai bine! Chiar dacă mișcarea civică de mediu, 
interesul și preocuparea pentru acest domeniu a crescut foarte mult în ultimii ani, la nivel gene-
ral, în continuare problematica de mediu nu este bine cunoscută de publicul larg, și nu este con-
siderată o prioritate comparativ cu sănătatea, educația sau protecția socială. Pe plan internațio-
nal, în domeniul mediului, din păcate România este un actor foarte puțin vizibil. 

Toate acest considerente m-au determinat să-mi setez ca unul din obiectivele mandatului, creș-
terea vizibilității domeniului “Mediu, Ape și Păduri” atât pentru factorii de decizie din arcul gu-
vernamental și autorități locale din România, cât și pentru public. Totodată, mi-am dorit ca țara 
noastră să aibă o voce mult mai pregnantă la nivel internațional în domeniul mediului și să fim 
recunoscuți și respectați pe măsura valorii și a potențialului pe care îl avem. Am decis astfel să 
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aloc o parte din timpul și energia mea în acest mandat pentru comunicare publică și  diplomație 
de mediu. Am dorit să ne deschidem în fața publicului larg și am făcut din “transparență, com-
petență, comunicare și integritate” principiile fundamentale ale modului de a guverna pe peri-
oada mandatului meu.  Am vrut să comunicăm populației problemele cu care Mediul se con-
fruntă și fiecare soluție pe care am gândit-o ca răspuns la acestea. Cunoașterea lor este primul 
pas spre acțiune la scară largă și preocupare națională. În același timp, am vrut să mă asigur că 
viziunea noastră capătă viață și în politicile locale. Ca atare, am demarat și o amplă campanie 
regională: am vrut să fim față în față cu cei care decid pentru comunități și să-i inspirăm cu poli-
tici în care mediul poate deveni un real motor de dezvoltare locală.  Nu în ultimul rând, m-am 
preocupat și de reprezentarea României în afara țării. Am vrut o Românie cu voce puternică, un 
actor important la masa mondială și o reprezentare a tării din poziții de frunte. Toate aceste 
țeluri au fost urmărite în evenimentele internaționale la care am participat, în vizitele de lucru 
pe care le-am avut în tară cu autoritățile locale și cu colegii din sistem, dar și în intervențiile în 
mass-media.” Cristiana PAȘCA PALMER, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

1. Impulsionarea dezvoltării locale prin activitatea în teritoriu 

„Mi-am stabilit la începutul mandatului un circuit de lucru în teritoriu pentru a vedea direct, la 
fața locului, problemele de mediu existente, dar și pentru a avea întâlniri cu autoritățile locale și 
cu colegii din instituțiile ce țin de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din județele țării. 
Aceste întâlniri mi-au dat prilejul de a transmite colegilor mei câteva mesaje clare: în primul 
rând faptul că eu consider că toți cei care lucrăm în instituțiile de mediu, atât la nivel central cât 
și în teritoriu, trebuie să colaborăm îndeaproape, în spirit de echipă și de familie; cei care am 
ales să lucrăm în domenii care au legătură cu buna gestionare a resurselor naturale și a mediu-
lui, avem datoria de a pune interesul comunității, al cetățenilor și al mediului, mai presus de 
orice, fără niciun fel de conotație partinică. În al doilea rând, le-am transmis că aștept de la toți 
să pună accent pe transparentizare, competență și profesionalism în rezolvarea problemelor de 
mediu la nivel local, dar și pe o mai bună comunicare publică și colaborare inter-instituțională”.  
Cristiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 11 vizite de lucru în teritoriu, în diverse regiuni ale 
țării, detaliate în tabelul de mai jos: 
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2. România, un actor important în evenimentele internaționale în 2016 

22-Dec-15 Tulcea 
Vizitarea Parcului Național Munții Măcinului / întâlnire teh-
nică de lucru cu echipa Administrației Rezervației Biosfera 
Delta Dunării 

28 - 29 ian 2016 Munții Făgăraș 
Deplasare în Munții Făgăraș pentru vizualizarea direct în 
teren a dezastrelor produse de tăierile ilegale din ultimii 8 
ani. 

  

Ghimbav 

Întâlnire cu autoritățile din județul Brașov pentru a discuta 
despre deblocarea construcției aeroportului de la Ghim-
bav, în condițiile prezenței unei arii protejate cu castori în 
proximitatea viitorului aeroport. Discuția tehnică a clarifi-
cat această chestiune: prezența comunității de castori nu 
reprezintă niciun pericol pentru dezvoltarea investiției. 
Concluzia discuției: aria protejată care adăpostește comu-
nitatea de castori, aflată la circa 600 de m de aeroport, 
poate reprezenta un punct de atracție turistică și poate de 
un plus de inedit investiției. 

  

  

Vizita a continuat cu întâlnirea tuturor instituțiilor decon-
centrate ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din 
Regiunea Centru. În cadrul întâlnirii au fost inventariate 
problemele de mediu din teritoriu și identificate soluții la 
acestea, și au fost comunicate de către Ministru principiile 
de guvernare ale mandatului. 

23-Feb– 2016 Munții Făgăraș 

Vizită, alături de experți internaționali și locali, pentru a 
evalua tehnic oportunitatea ca munții Piatra Craiului, Făgă-
raș, Leaota și Iezer-Păpușa să constituie nucleul unui viitor 
parc național emblematic, un adevărat Yellowstone al Eu-
ropei, găzduit în România. 

18 martie 2016 Constanța 

Inaugurarea celor 66 de hectare de plaje noi construite în 
sudul litoralului românesc în cadrul Programului de Com-
batere a Eroziunii Costiere, Faza I. Vizita a continuat cu în-
tâlnirea instituțiilor locale din subordinea MMAP pentru 
radiografierea problemelor de mediu ale zonei și pentru 
identificarea de soluții la acestea. 
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16 aprilie 2016 Zărnești 
Inaugurarea centrului de vizitare al Parcului Național Piatra Cra-
iului. 

4 – 7 mai 2016 
Maramureș, Baia 
Mare 

Întâlnire cu instituțiile deconcentrate din Regiunea Nord pentru 
a continua promovarea unei viziuni unitare de lucru la nivelul 
instituțiilor locale. Au fost vizitate cu această ocazie și obiective 
precum: iazurile de decantare Colbu I și II, depozitul de deșeuri 
de la Fărcașa, orașul Tîrgu Lăpuș – ca exemplu de management 
eficient al deșeurilor. 

3 iunie 2016 Giurgiu Participare la festivitățile organizate cu prilejul Zilei Dunării. 

11-12 august 2016 

Pitești 

Vizitarea SMID-ului din Pitești, un sistem modern de depozitare 
și procesare a deșeurilor. Este printre foarte puținele funcționale 
din țară. România a beneficiat din 2007 de finanțare de la Uniu-
nea Europeană pentru construcția a 32 de astfel de SMID-uri. În 
prezent, numai 3 sunt operaționale, restul fiind departe de a 
deveni funcționale!  

  

Întâlnire cu instituțiile locale de mediu din Regiunea Sud-Vest în 
spiritul ședințelor de lucru anterioare: inventarierea probleme-
lor de mediu și găsirea de soluții la acestea, comunicarea princi-
piilor de guvernare: transparență, competență, integritate. 

  Agenda deplasării locale a inclus mai departe: 

  
-          Întâlnire cu autoritățile locale din Drobeta Turnu Seve-
rin; 

  -          Întâlnire cu primarii din județul Mehedinți; 

  
-          întâlnirea cu administratorii a cinci parcuri naționale emble-
matice: Retezat, Semenic, Cheile Nerei-Beușnita, Domogled-
Valea Cernei și Defileul Jiului; 

Jud. Mehedinți și 
Caraș-Severin 

-          vizitarea celei mai mari comune din țară: Cornereva, jud. 
Caraș-Severin;  

  -          vizitarea Parcului Natural Porțile de Fier împreună cu admi-
nistratorii parcului, care ne-au ghidat în Cazanele Dunării, și vizi-
tarea peșterii Veterani; am discutat despre problema poluării în 
golful Orșova și ce soluții imediate pot fi găsite împreună cu co-
legii de la Administrația Națională Apele Române, dar și despre 
dezvoltarea eco-turismului și ciclo-turismului de-a lungul Dună-
rii. 
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În perioada mandatului 2015-2016, România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel, prin mi-
nistrul Mediului, Apelor și Pădurilor, la câteva reuniuni internaționale cheie în domeniul mediu-
lui, dezvoltării durabile și economiei verzi. Vocea țării noastre s-a făcut pregnant auzită și, poate 
pentru prima dată, România a fost pusă în prim-planul unor exprimări de poziție pe teme de 
mediu la nivel internațional.  

 

Tabelul de mai jos detaliază reuniunile mondiale și europene, dar și rolul conferit României în 
fiecare dintre acestea:  

Perioada Eveniment inter- Rolul conferit României 

Decembrie 
2015  

Conferința Mondi-
ală ONU pentru 
Schimbări Climati-
ce de la Paris. 

Cristiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
a condus delegația României și a fost desemnată de Uniunea Eu-
ropeană să negocieze în numele EU poziția statelor membre în 
cadrul dezbaterilor privind adaptarea la schimbările climatice. 
Este pentru prima data când României i se conferă un astfel de 
rol. 

22 Aprilie 
2016 

Evenimentul ofici-
al de semnare a 
Acordului de la 
Paris la sediul ONU 
din New York 

Cristiana PAȘCA PALMER desemnată de statul român să semneze 
în numele României Acordul istoric  pentru Schimbări Climatice 
de la Paris. 

23 – 27 Mai 
2016 

Nairobi, Rep. Ke-
nya - Cea de-a do-
ua sesiune a Adu-
nării Generale 
ONU de Mediu 
(UNEA 2). 

Cristiana PAȘCA PALMER a participat in calitate de Vicepreședin-

te al Biroului Adunării Generale ONU de Mediu (UNEA 1), repre-

zentând România și Grupul Est-European. 

  

UNEA reprezintă cea mai înaltă autoritate de mediu la nivel glo-

bal, care  decide asupra priorităților referitoare la accelerarea 

implementării dimensiunii de mediu a Agendei Mondiale 2030 

8-10 iunie 

Batumi, Georgia - 

A 8-a Conferință 

Ministerială de 

Mediu pentru Eu-

ropa și Asia Cen-

trală. 

Cristiana PAȘCA PALMER a condus delegația României și a fost 
keynote speaker în deschiderea plenarei Conferinței, precum și 
moderator al meselor rotunde pe tema „economie verde”.  
Această conferință se organizează odată la 4 ani, la această ediție 
participând miniștri ai mediului din 56 de țări.  
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6-7 septem-
brie 2016 

Bratislava, Slova-

cia - Conferinta  

„Transition to the 

Green Economy” 

organizată de Pre-

ședenția Slovacă a 

Uniunii Europene.  

Cristiana PAȘCA PALMER a condus delegația României și a fost key 
note speaker în sesiunea plenară Tranziția la Economie Verde. 

17 – 18 sep-
tembrie 
2016 

Teheran, Iran  

Cristiana PAȘCA PALMER a făcut această vizită oficială la invitația 
Vice-Președintei Republicii Iran și Ministru al Mediului.  În cadul 
vizitei de lucru s-a semnat primul memorandum de colaborare în 
domeniul protecției mediului din istoria diplomatică a celor două 
state.  

20-24 sep-
tembrie 

Adunarea Genera-
lă ONU, New York, 
SUA 

Cristiana PAȘCA PALMER a participat alături de Prim-Ministrul    
Dacian Cioloș la cea de-a 71-a Sesiune a Adunării Generale ONU, la 
care una din temele in discuție a fost Acordul pentru Schimbări Cli-
matice de la Paris, și Agenda de Dezvoltare Durabila 2030. 2016 

7-18 nov 
2016 

Marrakech, Maroc
-Conferința Mon-
diala ONU privind 
Schimbările Cli-
matice  

Cristiana PAȘCA PALMER a condus delegația României și a partici-
pat în cadrul sesiunilor de negociere ale UE. 

30 – 2 de-
cembrie  

Cancun, Mexic 

Cristiana PAȘCA PALMER a condus delegația României în cadrul 
segmentului ministerial la nivel înalt.  

Conferința Mondi-
ală ONU privind 
Biodiversitatea.  

Pe parcursul 
anului 2016 

 6 Consilii ale Mi-
niștrilor Mediului 
din Uniunea Euro-
peana, Bruxelles, 
Belgia.  

Cristiana PAȘCA PALMER a condus delegația României la  Consiliile 
Miniștrilor de Mediu din Uniunea Europeana.  
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3. Comunicare publică, transparență și Mass-Media  

“Comunicarea publică - prin toate canalele (mass-media, participarea și organizarea de  eveni-
mente) - este un instrument esențial de guvernare. Ea este cu atât mai mult necesară în dome-
niul “Mediului” unde este nevoie ca informația să fie transmisa corect, să fie  fundamentată 
tehnic și științific, în mod transparent și profesionist, astfel încât oamenii să aibă o imagine reală 
a dimensiunii problemelor de mediu și a măsurilor și eforturilor pe care autoritățile le iau pen-
tru buna gestionare a acestui domeniu de impact vital. Din păcate, am constatat că, în Romania, 
spațiul public este invadat de multă informație eronată care circulă despre problemele de me-
diu, iar de multe ori presa amplifică sau distribuie informații neverificate suficient de riguros, 
contribuind la crearea de confuzie și neînțelegere. Am făcut din transparență și comunicare do-
uă principii de bază ale guvernării în mandatul meu “tehnocrat”. Alt principiu care m-a ghidat a 
fost “întâi fapte și apoi vorbe”, cu alte cuvinte, am preferat să răspund prin acțiune și prin fapte, 
și nu prin vorbe, problemelor cu care ne-am confruntat. Timpul însă a fost scurt pentru a ne an-
gaja într-un exercițiu de comunicare și educare mai profund, mai ales ca prioritatea maxima a 
fost implementarea planului de măsuri și a acțiunilor asumate la începutul mandatului. Comuni-
carea și transparență trebuie însă să rămână o parte integrantă a guvernării de mediu și mai 
departe, și îmi exprim speranța că noul Guvern va îmbrățișa, deopotrivă, aceasta filosofie.” Cris-
tiana PAȘCA PALMER, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

   

În mandatul 2015-2016 fiecare decizie a Ministerului a fost comunicată public și explicate cu  
intenția de consultare publică și bună înțelegere a măsurilor Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor. La finalul celor 400 de zile de mandat, cifrele comunicării publice și transparenței 
arată astfel: 

 Organizarea a 63 de conferințe și sesiuni de declarații de presă, la sediul Ministerului sau 
cu prilejul unor deplasări interne sau internaționale; 

 Comunicarea deciziilor MMAP prin 133 de informări de presă; 

 Gestionarea a 322 de solicitări scrise venite din partea reprezentanților mass-media; 

 Participarea ministrului, în calitate de speaker, la 15 evenimente publice organizate de 
diverse entități (autorități, instituții, ONG, companii); 

 Cristiana PAȘCA PALMER - 7106 mențiuni apariții/mențiuni în presa scrisă, radio și TV; 

 MMAP - peste 8754 de apariții/mențiuni în presa scrisă, radio și TV; 

 MMAP a implementat în proporție de peste 90% prevederile Memorandumului pri-
vind standardizarea informațiilor de interes public, precum și structura site-urilor insti-
tuțiilor din administrația publică centrală. 
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ANEXA 1: LISTA SANCȚIUNILOR SILVICE PREVĂZUTE ÎN O.U.G NR. 51/2016  
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Studiu de caz: Folosirea Voluntarilor în lupta împotriva infracțiunilor privind me-
diul; Crowdsourcing ca unealtă pentru consolidarea programelor derulate de stat  

de Bogdan Micu, voluntar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

În ianuarie 2016, Cristiana Pașca Palmer, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, și Erika Stanciu, 
Secretarul de Stat în domeniul Silviculturii, au deschis posibilitatea ca voluntari doritori să se 
implice și sa-si aducă aportul de cunoștințe pentru a susține implementarea viziunii de reformă 
pe care au adus-o în domeniul mediului în România, sa se poată alătura echipei în acest an. Ro-
lul voluntarilor a fost de a identifica și propune soluții inovatoare la probleme foarte vechi ale 
sectorului forestier din România care se confruntă cu dificultăți în gestionarea tăierilor ilegale 
de păduri. Soluțiile principale implementate de administrațiile precedente au fost în mare parte 
de ordin legislativ sau legate de controale privind circulația materialelor lemnoase, dar nu au 
avut un efectul scontat în reducerea cauzelor reale ale fenomenului tăierilor ilegale care a con-
tinuat să afecteze pădurile României. O nouă abordare era necesară. Iar o modalitate a fost fo-
losirea voluntarilor cu experiență în domeniul IT&C în scopul de a propune metode noi, care să 
fie inovatoare și cu impact la nivelul întregului sistem.  

 

A fost cooptat un coordonator de voluntari în persoana lui Bogdan Micu, un antreprenor român 
și IT developer, care și-a dedicat timpul și eforturile timp de un an pentru a se alătura eforturi-
lor echipei Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, aducându-și un aport esențial la concepe-
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rea și dezvoltarea unor sisteme IT revoluționare care aduc noi soluții în urmărirea trasabilității 
lemnului. Bogdan Micu împreună cu o echipa de voluntari IT au studiat și diagnosticat proble-
mele și după două luni de prospectare au propus câteva soluții. Una dintre acestea a fost de a 
folosi populația României ca posibili inspectori, capabili să identifice și să raporteze transportu-
rile ilegale de lemne și tăierile ilegale de păduri. Acest lucru era prevăzut să se realizeze prin in-
termediul unei aplicații pe smartphone utilizând tehnici de crowdsourcing.  

 

  

 

După 6 luni de luptă pentru a surmonta nenumărate dificultăți, în special legate de rezistența la 
schimbare a sistemului administrativ, și în urma unui impuls puternic spre transparență impus 
de Ministru ca principiu al guvernării acestui mandat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a 
lansat aplicația numită „INSPECTORUL PĂDURII” la care au contribuit în mod semnificativ și 
echipa de voluntari.  
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Aplicația a stârnit un viu interes și a avut un real succes. În doar 10 zile s-au înregistrat 30 000 
de utilizatori, și mai mult de jumătate de milion de transporturi au fost  verificate cu ajutorul 
aplicației. Cu ajutorul cetățenilor a fost depistat un număr triplu de transporturi ilegale. În plus, 
s-au solicitat cu peste 30% mai multe autorizații noi în sistemul SUMAL (ceea ce reprezintă 
aproximativ 20 000 transporturi pe lună).  Ca urmare a succesului aplicației, și continuând linia 
impusă de conducerea Ministerului de a transparentiza toate procesele și de a produce o refor-
mă profundă în sistemul forestier, s-a trecut la o etapă avansată și a fost implementat un sistem 
complex numit SUMAL 2.0. Sistemul SUMAL este primul din lume că sistem de trasabilitate a 
lemnului, cu ciclu complet. Am gândit SUMAL 2.0 astfel încât să îi oblige pe cei care pregătesc 
pădurile pentru exploatările legale,  să localizeze arborii marcați utilizând  GPS-ul. Sistemul cal-
culează volumul, care se introduce în SUMAL 2.0 și devine o informație cheie pentru indicarea 
provenienței lemnului. De-a lungul traseului pe care îl parcurge lemnul provenit din arborii mar-
cați și înregistrați în sistem, acest volum reprezintă cheia de control pentru transport, recepția 
în depozit sau la destinatar, dar și în cazul în care lemnul respectiv este procesat și expediat sub 
formă de diverse produse.  
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Ca o consecință a sistemului SUMAL 2.0, a fost lansată o nouă unealtă eficientă în scopul tran-
sparenței, platforma „inspectorulpadurii.ro”. După ce vor fi încărcate toate datele necesare -
acest website va permite utilizatorilor folosirea unei hărți interactive pentru: 

 

1. Vizualizarea eventualelor tăieri ilegale de pădure aproape în timp real (lucru posibil în-
trucât informația legată de tăieri este generată de sateliți care survolează țara la un in-
terval de 2-5 zile și semnalează orice schimbare pe care o detectează în coronamentul 
pădurilor, inclusiv pe vreme înnorată dat fiind că utilizează senzori radar); 

2. Vizualizarea în timp real a transporturilor legale de materiale lemnoase din țară 
(aproximativ 15 000 transporturi pe zi);  

3. Suprapunerea limitelor zonelor de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și 
naturale peste harta perturbărilor identificate de satelit și detectarea tăierilor din aceste 
parcuri în cazul în care apar; 

4. Suprapunerea zonelor în care tăierile sunt interzise și detectarea eventualelor tăieri ile-
gale din cadrul acestora; 

5. Utilizarea diferitelor layere cum ar fi Google maps, Google terrain, top metrical terrain, 
hărți militare și Big Data analyze links.  
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O contribuție esențială la acest sistem a avut-o și echipa de voluntari coordonată de consilierul 
voluntar Bogdan Candrea, echipă care a georeferențiat, în colaborare cu voluntarii coordonați 
de Bogdan Micu, aproape 40% din hărțile silvice aflate până în prezent doar pe format hârtie, ca 
și parte a amenajamentelor silvice. Georeferențierea acestor hărți și asamblarea lor cu hărțile 
amenajistice realizate deja în format GIS , a permis ”punerea pe harta” portalului a cca 60% din 
amenajamentele silvice, permițând astfel vizualizarea planurilor de lucrări silvice și un control 
mult mai bun al activităților desfășurate în pădurile României. Aceeași echipă a realizat și harta 
electronică a administratorilor de pădure, hartă care se regăsește pe portalul Inspectorul Pădu-
rii.  

 

 

 

O abordare inovatoare a fost oferită sistemului și în ce privește accesul utilizatorilor la propriile 
date.  Plecând de la motto-ul: “If you use it, you can have it” (”dacă îl utilizezi, îl ai), oricărui uti-
lizator al sistemului îi este oferit în acces la propriile date, ceea ce permite operatorilor econo-
mici să acceseze datele proprii și să le sincronizeze cu Data Management System propriu (ERPs) 
pentru întocmirea rapidă și facilă de rapoarte și declarații.  
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Această abordare, respectiv implicarea voluntarilor s-a dovedit fiabilă, sustenabilă și eficientă.  
Ministerul a beneficiat de sfaturile valoroase ale acestor voluntari și de multe ore de muncă.  Au 
fost implicați voluntari specializați ca arhitecți de sistem, manageri de proiect, designeri, pro-
gramatori UI, programatori IOS, programatori Android, Oracle DBAs, experți GIS, programatori 
PHP. Merită menționat faptul că proiectul SUMAL 2.0 s-a bucurat de succes, sistemul dezvoltat 
în Romania fiind apreciat de către organizații internaționale (de exemplu de către Environmen-
tal Investigation Agency) ca fiind unul „revoluționar care face din Romania un lider mondial în 
lupta contra tăierilor ilegale în domeniul forestier.”  Dar nu a fost singurul succes la care au con-
tribuit voluntarii.   

 

Și alte proiecte realizate de și cu voluntari au fost de succes. Echipa de voluntari IT a fost impli-
cată și pentru eficientizarea implementării programului CASA VERDE finanțat din Fondul de Me-
diu și, de asemenea, pentru crearea unui nou sistem de acordarea a permiselor de vânătoare, 
numit Sistem Integrat de Gestionare a Vânătorii, sau SIV.   

 

CASA VERDE:   

Casa Verde este un program al Administrației Fondului de Mediu (AFM) prin care se acordă spri-
jin financiară persoanelor fizice și juridice din România care doresc să își schimbe sistemele de 
încălzire clasice cu unele ce folosesc energie regenerabilă. Câteva mii de aplicanți sunt intere-
sați de acest program. Procesarea dosarelor s-a făcut pana acum manual, înregistrându-se în-
târzieri foarte mari. În plus, Administrația Fondului de Mediu a fost acuzată, în trecut, că acordă 
finanțările preferențial. Până acum, fișierul de aplicare era gestionat sub forma unor cărți fizice, 
iar Administrația Fondului pentru Mediu a avut nevoie de nu mai puțin de 3 luni până a reușit să 
obțină o vedere de ansamblu clară asupra procesului la nivel național. Pentru a rezolva aceste 
probleme, Ministerul Mediului a făcut apel la 3 voluntari care au creat un Data Management 
System cu scopul de a permite gestionarea digitală a fișierelor metadata. Sistemul digital creat 
de voluntari permite înregistrarea digitală a documentelor prin intermediul unui formular onli-
ne. Pentru crearea și implementarea acestuia au fost necesare 2 săptămâni. Sistemul permite 
AFM vizualizarea în timp real a procesul de înregistrare a solicitărilor de la populație, eficienti-
zând astfel munca laborioasa de procesare a mii de dosare. 

 

SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A ACȚIUNILOR DE VANATOARE (SIV) 

Sistemul a fost conceput să realizeze o bază de date și să gestioneze permisele de vânătoare 
astfel încât să existe un control mai bun al acțiunilor de vânătoare în România. 5 voluntari s-au 
oferit să digitalizeze sistemul. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor poate introduce cotele 
maxime pentru fiecare specie de interes cinegetic în acest sistem electronic. În limitele cotei 
respective, vânătorii pot obține foarte repede și ușor un permis digital, în format PDF. Înainte 
de a începe acțiunea de vânătoare, organizatorul trebuie să se înregistreze în sistem. Ca urma-
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re, autoritățile știu când și unde se desfășoară acțiunea de vânătoare, iar ulterior se înregistrea-
ză și cine a participat, respectiv ce anume s-a vânat. Menționăm faptul că până la  implementa-
rea acestui sistem, aceste informații se raportează doar o singură data pe an, rapoartele respec-
tive fiind aproape inutile pentru acțiunile de controlul. Acest sistem poate oferi o nouă dimensi-
une managementului și controlului activităților de vânătoare. Sistemul este finalizat, însă pen-
tru a fi implementat era nevoie de avizul Consiliului National al Vânătorii. Deși convocat de trei 
ori, membrii CNV nu s-au prezentat în număr suficient pentru realizarea cvorumului necesar 
pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la acest sistem. Ca urmare, nu s-a putut aproba 
proiectul de Ordin de Ministru care reglementa utilizarea acestui sistem și care încerca, în plus, 
să impună și crotalierea tuturor animalelor împușcate cu ocazia vânătorilor, măsură care ar fi 
contribuit în mod esențial la prevenirea braconajului. Deși măsura de crotaliere a tuturor exem-
plarelor de animale sălbatice vânate a fost propus de vânători care doresc ca în țara noastră să 
existe un sistem eficient de prevenire a braconajului, din păcate, unii membrii CNV nu doresc ca 
această măsură ,a crotalierii, să devină obligatorie. Din păcate, sistemul electronic de evidență a 
acțiunilor de vânătoare și obligația de crotaliere a tuturor exemplarelor vânate nu poate fi im-
pusă de MMAP dacă CNV nu emite un aviz pentru proiectul de Ordin de Ministru care propune 
modul de reglementare ale acestor aspecte. El va putea fi implementat, dacă există voința poli-
tica, de către următoarea guvernare. 

 

Vârsta medie a voluntarilor care au lucrat în echipa ministerului a fost de 28 ani, cel mai tânăr 
fiind de 19 ani iar cel mai în vârstă de 61 de ani. Le mulțumim tuturor pentru dedicare și altru-
ism și pentru ca și-au pus cunoștințele, timpul și energia în slujba țării, în acest fel! 
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ANEXA 3: COMUNICAT DE PRESA ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY
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ANEXA 4: CAZUL IRIDEX 

 

În perioada 25 iulie – 04 august, Garda Națională de Mediu a efectuat o acțiune de control la 
depozitul de deșeuri Chitila – Rudeni, administrat de S.C IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L, 
acțiune ce a avut ca scop verificarea conformării din punct de vedere fizic (scurgeri de levigat, 
grosime strat de acoperire material inert, starea puțurilor de captare, front de lucru al celulelor, 
etc.) față de prevederile Autorizației Integrate de Mediu și ale legislației de mediu în vigoare. 

Controlul s-a desfășurat și ca urmare a numeroaselor petiții provenite din Municipiul București 
și Județul Ilfov, cu privire la disconfortul olfactiv resimțit de locuitorii din zonele afectate. 
Urmare acțiunii de inspecție, Garda Națională de Mediu a impus un număr de 21 de măsuri cu 
termene de conformare, aplicând și o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de lei. 

În paralel cu acest control, au existat acțiuni de monitorizare a indicatorilor privind calitatea ae-
rului, urmărindu-se în special hidrogenul sulfurat. 

Totodată, Garda Națională de Mediu a informat Agenția pentru Protecția Mediului București cu 
privire la neconformitățile constatate, iar aceasta a emis o notificare prealabilă în vederea sus-
pendării autorizației integrate de mediu, dacă în termen de 60 de zile nu sunt realizate măsurile 
dispuse.   În data de 15.11.2016, Garda Națională de Mediu a finalizat controlul de verificare a 
măsurilor impuse anterior și a constatat că toate cele 21 de măsuri de conformare au fost reali-
zate. Pe parcursul controlului au fost efectuate, concomitent, determinări ale calității aerului. 
Deși toate măsurile au fost realizate, s-a constatat că valorile măsurate ale hidrogenului sulfurat 
din vecinătatea depozitului sunt în continuare peste valorile limită admise. 

În aceste condiții s-a impus ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ a celor 5 celule pentru care s-a asigurat 
măsura provizorie a acoperirii cu pământ, în strat de 50 cm. 

Până la emiterea autorizației revizuite, care va conține în mod obligatoriu monitorizarea conti-
nuă la instalația de ardere la temperaturi înalte, Garda Națională de Mediu a impus măsuri de 
monitorizare, de două ori pe săptămână, la această instalație și, lunar, la instalația de produce-
re a energiei electrice, cu condiția suplimentară ca analiza probelor să fie realizată    într-un la-
borator acreditat RENAR, iar prelevarea probelor să se facă doar în prezența comisarilor Gărzii 
Naționale de Mediu. 

De asemenea, precizăm faptul că și depozitul ecologic din localitatea Glina a fost verificat de 
Garda Națională de Mediu în luna octombrie. În urma controlului desfășurat pe amplasament, 
au fost constatate neconformități față de prevederile Autorizației Integrate de Mediu, fapt pen-
tru care Garda Națională de Mediu a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 
de lei. Totodată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au impus agentului economic 15 măsuri 
pentru conformarea cu prevederile Autorizației Integrate de Mediu și a legislației de mediu în 
vigoare, dintre care menționăm: 
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- Acoperirea cu material inert (pământ) a taluzurilor celulei; 

- Diminuarea zonei active de depozitare a deșeurilor până la maxim 2500 mp și acoperirea peri-
odică cu un strat de pământ; 

- Asigurarea funcționării sistemului de ardere a biogazului 24/24h și notificarea imediată a Găr-
zii Naționale de Mediu în cazul opririi acestuia; 

- Aducerea nivelului de depozitare la cota de 75 metri (nivelarea celulei 2). 

Garda Națională de Mediu a informat Agenția pentru Protecția Mediului cu privire la neregulile 
constatate în raport cu actul de reglementare, aceasta emițând deja notificare cu termen de 60 
zile pentru realizarea măsurilor dispuse. În cazul nerealizării la termen a măsurilor, autoritatea 
de mediu va suspenda actul de reglementare. 

 
Precizări suplimentare: 

Având în vedere că mulți dintre locuitorii din zonele riverane depozitului de deșeuri Chiajna-
Rudeni încă sunt afectați de un disconfort olfactiv accentuat, ne vedem nevoiți să aducem unele 
precizări, de natură să lămurească ce presupune o închidere totală a depozitului și de ce este de 
preferat o acțiune de închidere pe etape și controlată. 

În primul rând, trebuie să menționăm că închiderea fie ea totală sau parțială nu va rezolva peste 
noapte problema mirosului greu din zonă. De asemenea, trebuie să ținem cont că nu gunoiul 
proaspăt adus în depozit generează hidrogenul sulfurat, ci cel aflat în cele 5 celule în plin proces 
de fermentație.  Așadar, o închidere totală nu ar face altceva decât să oprească arderea acestui 
gaz de fermentație, care în timp va genera o presiune din ce în ce mai mare și care într-un final 
va reuși să eșapeze prin stratul de steril (pământ), generând o și mai mare alterare a calității 
aerului din zonă. 

Tocmai din acest motiv am optat ca măsură obligatorie pentru închiderea parțială a depozitului 
(cele 5 celule), o închidere controlată și responsabilă. Această măsură constă în aplicarea unor 
noi straturi de protecție, unele de pământ, altele dintr-o folie specială pentru asemenea activi-
tăți, împiedicând astfel depozitul să “transpire”. În paralel cu această “îmbălsămare” a celor 5 
celule, gazul de depozit va fi captat în continuare și ars la temperaturi ridicate pentru elimina-
rea hidrogenului sulfurat. 

Acesta este unul din motivele pentru care Garda Națională de Mediu a insistat pentru aplicarea 
de sigilii la puțurile de captare, iar instalația de ardere să fie monitorizată, la început de 2 ori pe 
săptămână și ulterior o monitorizare continuă on-line 24/24. În felul acesta va exista o imagine 
clară asupra modului în care este exploatat depozitul de către operator, iar în cazul în care exis-
tă depășiri, să se poată lua măsuri rapide și eficiente de eliminare a cauzelor generatoare. 

Un alt aspect ce trebuie lămurit este legat de Autorizația Integrată de Mediu pe care operatorul 
o deține pentru exploatarea depozitului. S-a acreditat ideea că odată cu îndeplinirea celor 21 de 
măsuri pe care Garda Națională de Mediu le-a dat în vara acestui an, S.C IRIDEX GRUP IMPORT 
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EXPORT S.R.L, “va beneficia” de prelungirea acestei autorizații. Nimic mai fals! Aceasta va rămâ-
ne valabilă tot până în anul 2017, dar din cauza neregulilor constatate în teren de comisarii Găr-
zii Naționale de Mediu, această autorizație va fi revizuită în sensul în care operatorului i s-au 
impus măsuri mult mai drastice de funcționare. Aceste modificări în AIM le face Agenția pentru 
Protecția Mediului București, instituția care se ocupă de eliberarea autorizațiilor, avizelor și 
acordurilor de mediu. Garda Națională de Mediu nu emite nici unul din aceste acte de regle-
mentare, fiind o instituție menită să controleze dacă operatorii respectă prevederile acestor 
normative.   

Așadar, cele 5 celule ale depozitului ecologic Chiajna-Rudeni se vor închide, dar în baza unui 
proiect depus de operator în termen de 30 de zile de la finalizarea controlului, respectiv 
15.11.2016 (măsură impusă de Garda Națională de Mediu) și aprobat de către Agenția pentru 
Protecția Mediului. Proiectul va descrie toate etapele tehnologice de închidere, iar autoritatea 
de mediu, va impune ca închiderea finală să fie realizată în cel mai scurt timp posibil. 
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ANEXA 5: LISTA ACTELOR NORMATIVE ELABORATE și ADOPTATE LA INI-
TIATIVA MMAP în PERIOADA MANDATULUI 2015 -2016  

 

DOMENIUL PĂDURI 

 

1. O.U.G  nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea 
și sancționarea contravențiilor silvice; 

2. O.U.G nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecție; 

3. H.G nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  
fondul forestier proprietate publică; 

4. H.G nr. 864/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea servi-
ciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care 
desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau 
egală cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice 
pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoa-
ră activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 
ha; 

5. H.G nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența,  circulația și co-
mercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lem-
noase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Re-
gulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octom-
brie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și pro-
duse din lemn; 

6. H.G nr. 945/2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor mul-
tianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instru-
mente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comi-
sia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor Internazionale 
din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015 - 2018 ( modificarea pct. 23 
și 26); 

7. H.G nr.7/2016 pentru aprobarea Înțelegerii între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
din România și Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul 
silviculturii, semnată la București, la 9 iunie 2015; 
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8. H.G nr. 309/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regi-
ei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 

9. OM nr. 1464/2016 pentru completarea metodologiei privind organizarea și funcționarea 
SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a 
informațiilor standardizate aprobată prin Ordinul nr. 837/2014 al ministrului delegat pen-
tru ape, păduri și piscicultură - testare Inspectorul pădurii; 

10. OM nr. 1417/2016  din 11 iulie 2016  privind constituirea Catalogului Național al Pădurilor  
Virgine și Cvasivirgine din România; 

11. OM nr. 2421/2016 pentru aprobarea înființării Consiliului Național pentru Silvicultură; 

12. OM nr. 1997/2016 din 13 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Metodologiei 
de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afecta-
te de factori biotici și/sau abiotici; 

13. OM nr. 2121/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
silviculturii - care cuprinde și modificarea și completarea Instrucțiunilor privind termenele, 
modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aproba-
te prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011; 

14. OM nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anua-
le cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici; 

15. OM nr. 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare 
a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier națio-
nal și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național; 

16. OM nr. 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pen-
tru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de 
energie electrică din surse regenerabile de energie; 

17. OM nr. 2416/2016  pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, 
stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoa-
se prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice; 

18. OM nr. 2222/2016 privind  aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din in-
dustria mobilei; 

19. OM nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea 
temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești; 

20. OM nr. 2298/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul Ministrului agriculturii, 
alimentației și pădurilor nr. 193/2002, privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic 
al României în fonduri de vânătoare; 
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21. OM nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgi-
ne din România; 

22. OM nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea 
SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a 
informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și 
piscicultură nr. 837/2014. 

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE: 

1. O.U.G nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de ame-
najare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate; 

2. O.U.G nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor 
naturale protejate; 

3. O.G nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului             nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice; 

4. H.G nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale „Acumulare Văcărești” ca parc natural și 
instituirea regimului de arie naturală protejată; 

5. H.G nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor 
de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România; 

6. H.G nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului; 

7. OM nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului 
Național Ceahlău; 

8. OM nr. 1935/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul Bâlbâitoarea; 

9. OM nr. 1945/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir; 

10. OM nr. 1954/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0117 Movila 
lui Burcel; 

11. OM nr. 1968/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 
0138 Pădurea Bolintin; 
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12. OM nr. 1969/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0235 Stânca Tohani; 

13. OM nr. 1970/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0153 Pădurea Glodeasa; 

14. OM nr. 1971/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROS-
PA0072 Lunca Siretului Mijlociu 

15. OM nr. 1972/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0209 Răcaș-Hida și al ariei naturale protejate de interes național 2.684. Poia-
na cu narcise de la Răcaș-Hida; 

16. OM nr. 2017/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0359 Prigoria Bengești; 

17. OM nr. 2036/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0330 Oșești-
Bârzești; 

18. OM nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor 
de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
România 

19. OM nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău; 

20. OM nr. 115/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI 0080 Fânațurile de la Glodeni 

21. OM nr. 140/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0362 - Râul Gilort; 

22. OM nr. 141/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0037 Ciomad Balvanyos; 

23. OM nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 
2.267; 

24. OM nr. 209/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0229 Siriu; 

25. OM nr. 210/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0139 Pădurea Breana-Roșcani și al ariei naturale protejate Pădurea Breana-Roșcani, 
cod 2.404; 

26. OM nr. 211/2016 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Planului de management al ariei 
naturale protejate Pădurea Camnița - cod 2.259; 
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27. OM nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu; 

28. OM nr. 230/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Codrul 
secular Runc; 

29. OM nr. 343/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile 
din Valea Ilenei; 

30. OM nr. 344/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comu-
nitară "Fânețele seculare Ponoare"; 

31. OM nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fânețe-
le seculare Frumoasa; 

32. OM nr. 346/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Secu; 

33. OM nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuej-
del; 

34. OM nr. 351/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea; 

35. OM nr. 368/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești; 

36. OM nr. 389/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Castor fiber; 

37. OM nr. 556/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Lacul 
Bălătău; 

38. OM nr. 652/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei natu-
rale protejate Lacul Snagov; 

39. OM nr. 711/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI 0014 Bucșani; 

40. OM nr. 712/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare; 

41. OM nr. 747/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiș; 

42. OM nr. 753/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0252 Toplița - Scaunul Rotund Borsec; 
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43. OM nr. 754/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de 
importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare și ale ariei naturale protejate de inte-
res național 2.206 Peștera Tăușoare; 

44. OM nr. 766/2016 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică; 

45. OM nr. 767/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0120 Muntele Tâmpa și Rezervației Naturale Tâmpa (Muntele); 

46. OM nr. 787/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor 
Natura 2000 ROSCI0224 Scroviștea și ROSPA0140 Scroviștea; 

47. OM nr. 788/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comu-
nitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște și al ariei naturale protejate de interes național 2.179 
Poiana cu narcise de la Goroniște; 

48. OM nr. 794/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare; 

49. OM nr. 797/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de 
importanță comunitară ROSCI0101 Larion și al ariei naturale protejate de interes național 
2.222 Crovul de la Larion; 

50. OM nr. 798/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comu-
nitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea și al ariei naturale protejate de interes național 
2.175 Pădurea cu narcise din Osorhei; 

51. OM nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0102 Leaota; 

52. OM nr. 840/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comu-
nitară ROSCI0238 Suatu Cojocna – Crairât; 

53. OM nr. 841/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de 
importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție 
specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de impor-
tanță națională cu care acestea se suprapun; 

54. OM nr. 842/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de 
protecție specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina; 

55. OM nr. 871/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0165 Pădurea Pogănești și al ariei naturale protejate Pădurea Pogănești, cod 2.417; 

56. OM nr. 872/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROS-
PA0044 Grădiștea-Căldărușani-Dridu; 

57. OM nr. 873/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pă-
durea Fundeanu, cod 2.407; 
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58. OM nr. 874/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului și Rezervației naturale 
Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului; 

59. OM nr. 875/2016 din privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului 
ROSCI0242 Tinovul Apa Roșie; 

60. OM nr. 877/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0175 Pădurea Talasmani și al ariei naturale protejate Pădurea Talasmani, cod 2.408; 

61. OM nr. 908/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului 
ROSCI0374 Raul Negru; 

62. OM nr. 909/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăras și al Rezervației naturale 2.493 Lacul Dracului; 

63. OM nr. 923/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes națio-
nal Pădurea Gârboavele, cod 2.403; 

64. OM nr. 944/2016 privind aprobarea Planului de management și al Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istrița;  

65. OM nr. 946/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROS-
PA0141 Subcarpații Vrancei; 

66. OM nr. 947/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 
2.187; 

67. OM nr. 948/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului și al ariei naturale protejate Agighiol-
Nucarilor, cod 2.771; 

68. OM nr. 949/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se 
suprapune; 

69. OM nr. 950/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac; 

70. OM nr. 962/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0249 Tinovul 
Șaru Dornei; 

71. OM nr. 961/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0245 Tinovul 
de la Românești; 

72. OM nr. 995/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior; 
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73. OM nr. 996/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor 
Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului; 

74. OM nr. 997/2016 din 27 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Na-
tura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaș – Dealul Vițelului; 

75. OM nr. 998/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și al rezervației naturale VII.9 Mestecănișul 
Reci - Bălțile de la Ozun – Sântionlunca; 

76. OM nr. 999/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița - Rodbav - Măgura Codlei; 

77. OM nr. 1003/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor 
Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogații; 

78. OM nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna; 

79. OM nr. 1014/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0239 Târnovu Mare – Latorița; 

80. OM nr. 1015/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0356 Poienile de la Șard; 

81. OM nr. 1016/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
de importanță comunitară ROSCI0159 Pădurea Homita; 

82. OM nr. 1017/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0176 Pădurea Tătăruși și al rezervației naturale Pădurea Tătăruși; 

83. OM nr. 1019/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0107 Lunca Mircești și al rezervației naturale Lunca Mircești; 

84. OM nr. 1023/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de 
protecție speciala avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timișeana; 

85. OM nr. 1024/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0133 Pădurea Bădeana și al rezervației naturale Pădurea Bădeana; 

86. OM nr. 1025/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni și al rezervației naturale Seaca – Movi-
leni; 

87. OM nr. 1026/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0051 Cușma și al celor 9 arii naturale protejate de interes național incluse în 
sit; 
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88. OM nr. 1040/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei de protecție specială 
avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului; 

89. OM nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0322 Muntele Șes; 

90. OM nr. 1042/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei; 

91. OM nr. 1043/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede; 

92. OM nr. 1044/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0200 Platoul Vașcău; 

93. OM nr. 1045/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
de importanță comunitară ROSCI0068 Diosig 

94. OM nr. 1046/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0275 Bârsău – Șomcuța; 

95. OM nr. 1056/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0178 Pădurea Torcești; 

96. OM nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea și ale Rezervației Naturale Pădurea Buciumeni; 

97. OM nr. 1069/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului;  

98. OM nr. 1070/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță co-
munitară ROSCI0394 Someșul Mic; 

99. OM nr. 1071/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de pro-
tecție specială avifaunistică ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede; 

100. OM nr. 1072/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche; 

101. OM nr. 1073/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru; 

102. OM nr. 1074/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0049 Crișul Negru; 

103. OM nr. 1075/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului; 
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104. OM nr. 1076/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar și al Rezervației naturale Pădurea Reghiu - 
Scruntaru - cod 2.820; 

105. OM nr. 1077/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815; 

106. OM nr. 1078/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și al ariei naturale protejate de inte-
res național Dunele marine de la Agigea - cod 2.366; 

107. OM nr. 1079/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0009 Beștepe - Mahmudia și al ariei naturale protejate de interes na-
țional Dealurile Beștepe - cod IV 59; 

108. OM nr. 1080/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui ROSCI0134 Pădurea Balta – Munteni; 

109. OM nr. 1089/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de 
pești; 

110. OM nr. 1120/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului; 

111. OM nr. 1121/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Par-
cului Național Domogled – Valea Cernei și al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 și ROSPA0035; 

112. OM nr. 1122/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei; 

113. OM nr. 1125/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0091 Herculian; 

114. OM nr. 1130/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0263 Valea Ierii; 

115. OM nr. 1131/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pă-
durea Bârnova Repedea; 

116. OM nr. 1136/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului sitului 
ROSCI0321 Moldova Superioară; 

117. OM nr. 1155/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe; 

118. OM nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului situri-
lor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș; 
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119. OM nr. 1157/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Par-
cului Natural Munții Maramureșului, ale sitului de importanță comunitară ROSCI0124 Mun-
ții Maramureșului, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0131 Munții Maramu-
reșului și ale ariilor naturale protejate de interes național suprapuse; 

120. OM nr. 1158/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului situri-
lor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa; 

121. OM nr. 1165/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0326 Muscelele Argeșului; 

122. OM nr. 1166/2016 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale prote-
jate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara - Târnava Mare, ROSCI0144 
Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar 
de la Dosul Fanatului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu 
Sud - Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - Vest, Rezervația Naturala "Stejarii seculari de la Breite 
municipiul Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - sat 
Criș; 

123. OM nr. 1167/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Petea; 

124. OM nr. 1175/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea; 

125. OM nr. 1176/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stanca – Costești; 

126. OM nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică 
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Ra-
ul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni; 

127. OM nr. 1178/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor; 

128. OM nr. 1179/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
rilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia; 

129. OM nr. 1180/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe; 

130. OM nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate 
conexe; 
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131. OM nr. 1183/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș; 

132. OM nr. 1184/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crișului Alb; 

133. OM nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad; 

134. OM nr. 1187/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale și 
Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei; 

135. OM nr. 1189/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0008 Betfia; 

136. OM nr. 1191/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș 

137. OM nr. 1199/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0376 Raul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele; 

138. OM nr. 1200/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești; 

139. OM nr. 1201/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana; 

140. OM nr. 1202/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000  ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului; 

141. OM nr. 1205/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; 

142. OM nr. 1206/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru; 

143. OM nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
rilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi - Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și 
ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bu-
geac; 

144. OM nr. 1215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat; 

145. OM nr. 1219/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
rilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe și ROSCI0067 Deniz Tepe și al rezervației naturale 
Dealul Deniz Tepe, cod IV.70 
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146. OM nr. 1224/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Par-
cului Natural Lunca Mureșului; 

147. OM nr. 1226/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui ROSPA0064 Lacurile Fălticeni; 

148. OM nr. 1227/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar și al Rezervației naturale Fântânița - Murfa-
tlar, cod 2.364; 

149. OM nr. 1239/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0202 Silvostepa Olteniei; 

150. OM nr. 1240/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui ROSCI0059 Dealul Perchiu; 

151. OM nr. 1245/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei 
de protecție specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului; 

152. OM nr. 1251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest; 

153. OM nr. 1299/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei 
de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului; 

154. OM nr. 1282/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de 
faună sălbatică; 

155. OM nr. 1353/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici și ale Rezerva-
țiilor Naturale Vulcanii Noroioși Pâclele Mari, cod 2.261, și Vulcanii Noroioși Pâclele Mici, 
cod 2.262; 

156. OM nr. 1433/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla; 

157. OM nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului arii-
lor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni 
și 2.360 Pădurea Hagieni; 

158. OM nr. 1509/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță 
comunitară ROSCI0233 Someșul Rece; 

159. OM nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Par-
cului National Cheile Bicazului - Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 
Cheile Bicazului - Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului - 
Munticelu); 
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160. OM nr. 1525/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii; 

161. OM nr. 1532/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț; 

162. OM nr. 1639/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic; 

163. OM nr. 1642/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Par-
cului Național Cheile Nerei – Beușnița și al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei - 
Beușnița și ROSPA0020 Cheile Nerei – Beușnița; 

164. OM nr. 1643/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt; 

165. OM nr. 1644/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0113 Cânepiști; 

166. OM nr. 1645/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului arii-
lor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre, ROS-
PA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zăval - IV.33; 

167. OM nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos; 

168. OM nr. 2018/2016 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Sper-
mophilus citellus; 

169. OM nr. 625/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0183 Pădurea Vlădila; 

170. OM nr. 626/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0168 Pădurea Șarului; 

171. OM nr. 1011/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0140 Pădurea Călugăreasca; 

172. OM nr. 1159/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Re-
zervației Naturale Borca; 

173. OM nr. 1220/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit; 

174. OM nr. 1432/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud; 

175. OM nr. 1531/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
rilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș; 
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176. OM nr. 1553/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
rilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de 
Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bichiș și ROSCI0384 
Râul Târnava Mică; 

177. OM nr. 1557/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului arii-
lor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 
Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea 
Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer 
Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa; 

178. OM nr. 1640/2016 din 12 august 2016 privind aprobarea Planului de management și a 
Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești; 

179. OM nr. 1229/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior; 

180. OM nr. 1247/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei 
naturale protejate de interes național Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele; 

181. OM nr. 1170/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați;  

182. OM nr. 922/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu; 

183. OM nr. 1013/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor;  

184. OM nr. 1250/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit ;  

185. OM nr. 1057/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță 
comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca și al Rezervațiilor naturale Pădurea 
Bălteni și Pădurea Hârboanca; 

186. OM nr. 656/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0225 Seaca – Optășani; 

187. OM nr. 964/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
ROSCI0047 Creasta Nemirei; 

188. OM nr. 1242/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan; 

189. OM nr. 1182/2016 privind aprobarea Planului de management și a  Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma; 
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190. OM nr. 1197/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră; 

191. OM nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situri-
lor ROSCI0212 Rarău – Giumalău, ROSPA0083 Rarău – Giumalău și ale rezervațiilor incluse; 

192. OM nr. 1061/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui ROSCI0171 Pădurea și pajiștile de la Mârzești; 

193. OM nr. 1160/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui de importanță comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni; 

194. OM nr. 1190/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei 
naturale Brateș; 

195. OM nr. 1209/2016 privind aprobarea Planului de management și a  Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană; 

196. OM nr. 1188/2016 privind aprobarea Planului de management și a  Regulamentului situ-
lui ROSCI0230 Slănic;  

197. OM nr. 1098/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea; 

198. OM nr. 1558/2016 privind aprobarea Planului de management și al Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor; 

199. OM nr. 1249/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0237 Structuri marine metanogene Sfântu Gheorghe; 

200. OM nr.1225/2016 privind aprobarea Planului de management și al  Regulamentului situ-
lui Natura 2000 ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia; 

201. OM nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului arii-
lor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 
Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia. 2,356 Rezervația naturală Peștera La Adam. 2.357 
Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei; 

202. OM nr. 1555/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSPA0075 Măgura Odobești; 

203. OM nr. 2227/2016 din 21 noiembrie 2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei 
Patrimoniului Speologic; 

204. OM nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Geo-
parcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune; 
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