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(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

K-01 Crearea cadrului necesar pentru susținerea transformării și accelerării tranziţiei economiei românești către 
economia verde

AFM, alte surse Ian/2016 Mart/2016

K-02 Promovarea inovațiilor tehnologice prietenoase mediului și susținerea dezvoltării de afaceri verzi și eco-
antreprenoriat

AFM, alte surse Ian/2016 Oct/2016

K-03 Implementarea, monitorizarea şi raportarea măsurilor din Programul Naţional de Reformă (PNR) legate de 
atingerea ţintelor Europa 2020 în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, pe termen scurt şi mediu, 
precum şi elaborarea Planului de Acţiune.

x Ian/2016 Sept/2016

K-04 Fundamentarea unui sistem de control forestier integrat, funcțional Poz. Buget Capitolul 
83 Agricultură, 
silvicultură, 
piscicultură, 
vânătoare - 64 
milioane lei

Ian/2016 Sept/2016

K-05 Dezvoltarea sistemului pentru monitorziarea managementului forestier și al tăierilor ilegale Poz. Buget Capit 74 
Protecţia Mediului - 
292.000 lei  
întreţinere
1,6 milioane lei 
dezvoltare

Ian/2016 Oct/2016

K-06 Realizarea Strategiei Forestiere pe termen mediu a României și elaborarea cadrului de planificare strategică 
participativă în sectorul forestier 

x Ian/2016 Oct/2016

K-07 Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru managementul durabil al fondului forestier și a resurselor oferite de 
acesta 

x Ian/2016 Sept/2016

K-08 Continuarea Inventarului Forestier Național și stabilirea modului în care vor fi utilizate informațiile furnizate Poz. Buget Capitolul 
74 Protecţia 
Mediului - 4,9 
milioane lei 

Ian/2016 Sept/2016

K-09 Realizarea unui sistem unitar și eficient de gestionare a ariilor naturale protejate; înființarea Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)  

Se solicită în 
procedura de 
aprobare a Legii

Ian/2016 Iun/2016

K-10 Realizarea cadrului de politici și reglementare pentru aprobarea și implementarea planurilor de 
management ale ariilor naturale protejate din România 

POCA: 18 milioane 
lei

Implementare: 
POIM 

Ian/2016 Oct/2016

K-11 Consolidarea sistemului de asigurare a calității în managementul ariilor naturale protejate şi conservării 
biodiversităţii  din România 

POCA și buget 
ANANP

Sturioni: AFM 
450.000 lei

Ian/2016 Oct/2016

K-12 Consolidarea rețelei Natura 2000 prin definitivarea limitelor, desemnarea de situri noi, extinderea celor 
existente și stabilirea indicatorilor pentru fundamentarea actului management participativ  

x Ian/2016 Oct/2016

B Managementul durabil al Fondului Forestier Național

C Managementul eficient al conservării  biodiversității și 
administrarea unitară a  ariilor naturale  protejate din 
România

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
A Impulsionarea tranziției spre Economie Verde și 

Dezvoltare Durabilă 
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K-13 Operaționalizarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice prin implementarea Strategiei 

Naționale și a Planului național de acțiune 2016-2020 de Schimbări Climatice 
x Ian/2016 Mart/2016

K-14 Crearea cadrului necesar pentru implementarea principiilor Economiei Circulare în concordanță cu politica 
adoptată la nivel EU

x ian 2016 Iun/2016
În funcție de 
progresul CE

K-15  Elaborarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), care va include Planul Național privind 
Prevenirea Generării Deșeurilor (PNPGD); elaborarea de Ghiduri de bune practici în domeniul gestionării 
deșeurilor; revizuriea Metodologiei de elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor 
(MEPJGD).

Fonduri Europene - 
7,2 milioane lel

ian 2016 Nov/2016; 
Sept 2017

K-16 Îmbunătățirea implementării legislației UE în domeniul mediului referitoare la EIA/SEA, condiție pentru 
finanțarea europeană pentru 6 Programe Operaționale 2014-2020                                                          

Fonduri Europene: 
7,75 milioane lei

Ian/2016 Oct/2016

K-17 Implementarea măsurilor multianuale în cadrul Programului de optimizare şi dezvoltare a Reţelei Naţionale 
de Monitorizare a Calităţii Aerului

AFM: 35 milioane lei Ian/2016 Oct/2016

K-18 Finalizarea primului Plan de Management al Riscului la Inundații pentru ciclul de raportare 2016-2021, 
elaborat pe baza principiilor dezvoltării durabile şi al adaptării la efectele schimbărilor climatice. 

x Ian/2016 Oct/2016

K-19 Îmbunătăţirea gospodăririi calitative şi cantitative  a resurselor de apă şi controlul eficient al aplicării 
legislației în conformitate cu Directiva Cadru Apă a Uniunii Europene  

x Ian/2016 Oct/2016

K-20 Îmbunătăţirea stării corpurilor de apă afectate de unele proiecte de microhidrocentrale şi întărirea cadrului 
legislativ şi instituţional pentru evitarea unor astfel de situaţii în viitor 

x Ian/2016 Oct/2016

(K-2 1 -K-69)

K-21 Întărirea cadrului insituțional al MMAP în vederea eficientizării administrației de mediu la nivel național x Ian/2016 Febr/2016

K-22 Analiza angajamentelor comunitare și internaționale – legislative, infringementuri, memorandumuri - și 
identificarea de soluții pentru îmbunătățirea managementului acestora

x Ian/2016 Sept/2016

K-23 Îmbunătățirea bazei de cunoaștere și a managementului informației / cunoștințelor prin constituirea unei 
baze de date cu toate proiectele și rezultatele acestora realizate de MMAP și instituțiile subordonate 

Proiect Life Ian/2016 Sept/2016

K-24 Întărirea integrării cross-sectoriale și a colaborării cu instituțiile statului pe tematici de mediu, ape şi păduri 
astfel încât să se îmbunătăţească premizele dezvoltării durabile reale

x Ian/2016 Apr/2016

K-25 Realizarea Parteneriatului de Acțiune pentru Economia Verde (PAEV) AFM, Alte surse Ian/2016 Mart/2016
K-26 Realizarea unui parteneriat puternic cu societatea civilă şi mediul de afaceri bazat pe informare 

transparentă, dialog constructiv, şi implicare activă în susţinerea politicilor şi programelor de mediu şi 
dezvoltare durabilă iniţiate de MMAP şi structurile aferente

AFM Ian/2016 Mart/2016

Gospodărirea durabilă a Resurselor de Apă

P-1

D Reducerea impactului schimbărilor climatice, 
managementul eficient al deşeurilor si promovarea 
economiei circulare

P-2 Îmbunătățirea cooperării și parteneriatelor în domeniul 
Mediului, Apelor și Pădurilor

E

Îmbunătățirea eficienței administrării și al 
managementului instituțional al problematicii de mediu 

PROCESE INTERNE (P)
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K-27 Implementarea de programe şi campanii multisectoriale pe tematica Protejării Mediului Poz. Buget Capit. 74 

Protecţia mediului, 
Titlu 20 Bunuri şi 
servicii
Proiect Life+ 
Consolidarea 
Capacităţii 
Instituţionale a 
MMAP pentru 
constituirea Unităţii 
Life

Ian/2016 Mart/2016

K-28 Constituirea unui Forum pentru mediu cu ONG din domeniu pentru colectarea așteptărilor, nevoilor și 
generarea de viziuni cu rol de suport pentru politici și strategii

X Ian/2016 Mart/2016

K-29 Creșterea rolului și influenței României în relațiile internaționale pe domeniul mediului și dezvoltării 
durabile

Alte surse Ian/2016 Sept/2016

K-30 Organizarea și participarea la evenimente internaționale pentru a promova valorile României și pentru a 
aduce în România inițiative mondiale valoroase   

Poz. Buget Deplasări Ian/2016 Oct/2016

(K-71-K-79)

K-71 Dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, perfecționare și evaluare, a personalului de 
administrare a ariilor naturale protejate în parteneriat cu universități și centre de formare autorizate

Poz. Buget: Capitol 
74 - 250.000 lei

Ian/2016 Sept/2016

K-72 Inițierea unui sistem pentru creșterea capacității profesionale prin instruirea persoanelor din MMAP și 
instituțiile subordonate, respectiv coordonate pentru implementarea eficientă a politicilor și legislației 
sectoriale 

Alte surse Ian/2016 Oct/2016

U-2 Îmbunătățirea nivelului de salarizare al personalului 
MMAP

K-73 Analiza situației salarizării personalului MMAP, elaborarea și promovarea de propuneri de modificare a grilei 
de salarizare pe bază de criterii de competență și de performanță. 

De identificat Ian/2016 Oct/2016

(K-81-K-89)

K-81 Asigurarea decontării costurilor proiectelor finanțate pe POS Mediu prin finalizarea în regim de urgenţă a 
evaluării planurilor de management a Ariilor Protejate realizate şi depuse la autoritatea competentă pentru 
aprobare

x Ian/2016 Iun/2016

K-82 Eficientizarea modului de utilizarea a resurselor Fondului de Mediu ca sursă principală de susţinere a 
implementării programelor de mediu economiei verzi şi dezvoltării durabile

x Ian/2016 Sept/2016

K-83 Pregătirea cadrului legislativ și identificarea de surse financiare pentru plăți compensatorii destinate 
proprietarilor de terenuri cărora li se impun restricții de utilizare în beneficiul societății

Alte surse

(K-91-K-99)

K-91 Modificarea OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu prin introducerea unor noi programe pentru 
finanțare 

x Ian/2016 Mart/2016

K-92 Elaborarea și aprobarea legislaţiei subsecvente Codului Silvic și îmbunătățirea actelor normative de 
reglementare a activităților din domeniul forestier care prezintă probleme în implementare

x Ian/2016 Oct/2016

K-93 Elaborarea și aprobarea actelor normative necesare îmbunătățirii sistemului de arii protejate x Ian/2016 Sept/2016

L-1 Adaptarea cadrului normativ și legislativ privind Mediul, 
Apele și Pădurile

RESURSE FINANCIARE (F)

PROCESE LEGISLATIVE (L)

RESURSE UMANE (U)
U-1 Îmbunătățirea nivelului profesional al Managementului 

de Mediu

F-1 Finanțarea proiectelor de Mediu

Creșterea conștientizării cetățenilor și a actorilor sociali 
cu privire la importanța protecției mediului şi a rolului 
MMAP ca vector de promovare de soluții integratoare 
pentru dinamica mediu-economie-societate

P-3

P-4 Consolidarea profilului României în cadrul UE și ONU


	MMAP

