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Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul „Consolidarea capacității 
instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul 
schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014 – 2020 
 
 
 
Miercuri, 18 decembrie 2019, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul „Consolidarea capacității instituționale pentru 
îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: 
Administrație publică și sistem judiciar eficiente. 
 
Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni și este implementat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea București.  
 
Cu un buget total de 17.619.732,48  lei, din care 15.286.582,22 lei finanțare nerambursabilă, 
SIPOCA 610 îşi propune să revizuiască Strategia actuală privind Schimbările Climatice şi Planul 
naţional de acţiune pentru implementarea acesteia (2016-2020) şi să elaboreze un nou cadru 
normativ în domeniul schimbărilor climatice pe direcţia de acţiune adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice pentru perioada 2021-2030 pe baza sistematizării şi simplificării cadrului 
legislativ actual, crearea şi operaţionalizarea Platformei Naţionale de Adaptare şi a Centrului 
Naţional de Monitorizare Climatică, precum şi pregătirea personalului din autorităţile cu 
responsabilităţi în acest domeniu. 
 
Proiectul are ca obiective specifice:  

1. Dezvoltarea de mecanisme de coordonare şi monitorizare a politicilor şi acţiunilor de 
adaptare la schimbările climatice şi din domeniul calităţii aerului prin intermediul unor 
servicii interconectate şi proiectate astfel încât să asigure o calitate bună a mediului şi 
protecţia cetăţenilor în contextul situaţiilor generate de riscurile climatice extreme 
(valuri de căldură/frig, secetă, precipitaţii abundente generatoare de inundaţii, viscol 
etc.) şi poluare atmosferică;  

2. Realizarea unei Platforme naţionale de adaptare la schimbările climatice – RO-ADAPT, 
cu informaţii şi date specializate privind schimbările climatice şi efectele induse de 
acestea atât în domeniul protecţiei mediului (inclusiv calitatea aerului) şi 
biodiversităţii, precum şi în alte sectoare cheie vulnerabile (energie, transport, 
dezvoltare urbană, apă potabilă şi resurse de apă) pentru o mai bună fundamentare a 
politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi planificare pe termen mediu şi lung, precum şi 
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pentru o mai bună informare a cetăţenilor, la nivel naţional, asupra riscurilor generate 
de creşterea frecvenţei şi intensităţii riscurilor climatice extreme;  

3. Realizarea de servicii climatice specializate prin crearea unui Centru Naţional de 
Monitorizare Climatică (CNMC) cu rol de suport pentru fundamentarea politicilor şi 
strategiei naţionale de adaptare la efectele schimbărilor climatice; 

4. Realizarea unor ghiduri, proceduri și metodologii pentru identificarea, cuantificarea şi 
evaluarea serviciilor ecosistemice în vederea adoptării celor mai bune decizii privind  
conservarea şi gestionarea mediului şi implicit un mijloc de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 

 
La finalul implementării proiectului, autoritățile de mediu vor dispune de: 

 O Platformă Națională de Adaptare la Schimbările Climatice, care va asigura informații 
și date specializate în domeniul protecției mediului și a sectoarelor economice cheie 
vulnerabile la riscurile climatice: calitatea aerului, biodiversitate, energie, transport, 
dezvoltare urbană, argricultură, resurse de apă etc. care vor fundamenta politicile 
publice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice;  

 Un cadru legislativ actual privind  
o Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată 

pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020 şi Planul naţional de 
acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice 
la o altă perioadă de referință, respectiv 2021-2030. 

 
Astfel, se vor asigura atât etapele de evaluare a progresului în atingerea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite prin Acordul de la Paris din 2015 la care 
Romania a aderat, cât  şi actualizarea obiectivelor naţionale şi formularea strategiilor pe 
termen lung care trebuie operaţionalizate în vederea îndeplinirii setului de măsuri în domeniul 
schimbărilor climatice. 
 
 
 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 
Manager proiect: Răzvan ALECU - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Tel: 021.408. .................... 
 
Website: http://www.mmediu.ro/categorie/proiecte-poca/187  
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