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Proiect cofinanțat din Fondul Social European 

 

                                           

                       MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

lansează Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii 

instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 

32682, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. 

 

           Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii 

instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 

32682, va fi implementat începând cu luna octombrie 2013 și este programat a se 

desfășura pe o perioadă de 16 luni. 

 

          Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.906.353,00 lei, din care: 

- 1.620.400,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

- 285.952,95 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului. 

-  

          Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității de 

responsabilizare a instituțiilor din sistemul național de protecție a mediului din România. 

          Proiectul, programat a se desfășura pe o perioadă de 16 luni, este implementat cu 

scopul de a identifica şi promova un cadru normativ privind utilizarea indicatorilor cheie de 

măsurare a performanţei instituţionale și de raportare în sistemul naţional de protecţie a 

mediului. 

 

          Grupul țintă al proiectului îl reprezintă un număr de 460 de persoane care lucrează în 

unitățile vizate în mod direct de implementarea proiectului și rezultatele proiectului, după 

cum urmează:  

- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice; 

- Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură; 

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 

- Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură; 

- Garda Națională de Mediu; 

- Administrația Rezervației Biosferei „ Delta Dunării”; 

- 9 Comisariate de regim silvic și cinegetic (fostele ITRSV-uri).  
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Implementarea acestui proiect contribuie la: 

- îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi 

în activitatea de pregătire de rapoarte și a funcţionarilor publici de conducere care iau 

decizii pe baza conţinutului rapoartelor; 

- creşterea calităţii evaluării eficacităţii instituțiilor şi o mai mare responsabilizare faţă 

de  contribuţia la fixarea de obiective strategice. 

 

La nivel naţional, realizarea acestui proiect contribuie la asigurarea informaţiilor necesare în 

activitatea de planificare, monitorizare şi la creşterea capacităţii de evaluare, de folosire a 

feedback-ului şi a lecţiilor învăţate din experienţele anterioare, instrumente care vor putea fi 

utilizate la realizarea unui Planul Strategic Instituţional al întregului sistem de protecţia 

mediului din România. 

La nivel instituţional, implementarea acestui proiect constituie una dintre activităţile pe care 

Direcţia generală managementul resurselor umane, politici, proiecte și strategii manageriale  

şi le-a propus pentru realizarea obiectivelor din Planul Strategic Instituţional al Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

La nivel regional, implementarea proiectului contribuie la îndeplinirea recomandărilor din 

Rapoartele de ţară ale Comisiei Europene. 

 

 

Persoana de contact: Daniela MOROȘANU, Manager proiect 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Bld. Libertății, Nr. 12, București 

Tel. fix 021.408.95.25 

Tel. mobil 0758.055.022 

 

e-mail: daniela.morosanu@mmediu.ro 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 
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