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A avut loc conferința de deschidere a Proiectului „Dezvoltarea capacității 
administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de 
urgență generate de riscurile specifice ministerului și a situațiilor privind 
starea mediului” cod SIPOCA 596 
 
Luni, 16 decembrie 2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) – în calitate de lider de 
proiect – a organizat Conferința de lansare a proiectului SIPOCA 596 “Dezvoltarea capacității 
administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
riscurile specifice ministerului și a situațiilor privind starea mediului”, finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
 
Proiectul se derulează în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe o perioadă de 30 
de luni, în intervalul 21 august 2019 – februarie 2022, iar valoarea eligibilă se ridică la aproximativ 
14,406 milioane de lei (circa 3,016 milioane de euro). 
 
Prezent la eveniment, domnul Costel ALEXE, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a subliniat 
importanța proiectului pentru îmbunătățirea capacității MMAP în gestionarea situațiilor de urgență 
generate de fenomenele meteorologice periculoase și a tipurilor de risc aferente acestora, unde 
ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situațiilor privind starea medului.   
 
Obiectivele specifice ale proiectului SIPOCA 596 vizează: 

 Elaborarea unor pachete de propuneri pentru eficientizare administrativă, sistematizare și 
simplificare legislativă privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele 
meteorologice periculoase și a tipurilor de risc aferente acestora unde ministerul asigură funcția 
de sprijin, precum și a situațiilor privind starea mediului (poluări accidentale, radioactivitate și 
calității aerului); 

 Creșterea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin dezvoltarea 
și eficientizarea funcționării Dispeceratului pentru asigurarea rolului în gestionarea situațiilor de 
urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase și a tipurilor de risc aferente 
acestora, pentru care  ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situațiilor privind starea 
mediului; 

 Utilizarea optimă a sistemului informatic dezvoltat în cadrul proiectului prin instruirea grupului 
țintă și prin diseminarea informațiilor către alte instituții. Personalul Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor și al autorităților din subordinea și sub autoritatea sa va fi instruit în vederea 
utilizării aplicației dezvoltate în cadrul proiectului. 
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Prin implementarea proiectui se dorește definirea premiselor necesare dezvoltării unui sistem 
tehnic complex care va realiza înglobarea tuturor specificațiilor ce rezultă din activitatea de 
informare a autorităților publice centrale și locale și interconectarea acestui sistem la nivelul tuturor 
structurilor cu rol de informare și alertare, cu maximă operativitate, în gestionarea situațiilor de 
urgență generate de tipurile de risc specifice MMAP, respectiv fenomenele meteorologice 
periculoase și în situațiile privind starea mediului (poluări accidentale, radioactivitate şi calitatea 
aerului), inclusiv cu Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (SNUAU). 
 
La Conferință au participat și reprezentanții instituției partenere în proiect, respectiv prim adjunct 

al Directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, general-maior ing. Ionel-Sorin BĂLAN,  și alți 

specialiști din cadrul STS. De asemenea, au mai participat reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Interne pentru IGSU și directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena 

MATEESCU, precum și peste 200 de reprezentați ai autorităților publice centrale și locale de mediu 

(MMAP, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile locale de Protecția Mediului – 

APM-uri, Garda Națională de Mediu și Comisariatele județene ale GNM, Administrația Națională de 

Meteorologie și Centrele Regionale de Meteorologie, Administrația Rezervației Biosferei Delta 

Dunării), funcționari publici de conducere și de execuție cu atribuții în gestionarea situațiilor de 

urgență generate de tipurile de risc specifice, reprezentanți ai mediului academic, ai unor organizații 

neguvernamentale de mediu și reprezentanți ai presei.  

 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 
Manager proiect: Marisanda PÎRÎIANU - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Tel: 021.408 9642; 021.408 9615 
E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro  
Website: www.mmediu.ro  
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