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Vineri, 20 august 2021, a avut loc la București (Hotel Minerva), Conferința de Lansare a 
Proiectului „Dezvoltarea capacităţii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind 
elaborarea politicilor şi măsurilor naţionale necesare în vederea respectării 
angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor de anumiţi poluanţi atmosferici până 
în anul 2030”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020. 
 

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Energiei, Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Sănătății, precum și ai Agenției Naționale 
pentru Protecția Mediului, ai Gărzii Naționale de Mediu, dar și ai mediului academic. 
 

Proiectul menționat este derulat, din decembrie 2020, de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, în calitate de lider de proiect, având ca partener Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului.  
 

Valoarea totală a proiectului este de 4.453.523,66 lei, iar valoarea finanțării 
nerambursabile din fonduri europene este de 3.740.241,21 lei, perioada de implementare 
a proiectului fiind de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare. 
 

Prezent la evenimentul de lansare a proiectului, secretarul de stat din cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Andrei – Rudolf CORLAN, a precizat faptul că „Având 
în vedere faptul că protecția mediului este o responsabilitate comună a fiecăruia dintre 
noi, doar printr-un angajament sporit și o colaborare strânsă și coordonată între 
autoritățile naționale și locale cu responsabilități în domeniile de activități generatoare 
de emisii de poluanți atmosferici, operatorii economici și societatea civilă, putem ajunge 
la un progres semnificativ în combaterea poluării aerului pe teritoriul României, scopul 
final fiind protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg”. 
 

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității MMAP pentru stabilirea 
priorităților de politică privind calitatea aerului în corelare cu prioritățile stabilite în alte 
domenii relevante care constituie surse de emisii de poluanți atmosferici, cu identificarea 
sinergiilor între politicile de la nivel național în materie de protecția mediului, ape și 
păduri, climă, energie, industrie, transport, agricultură și dezvoltare regională, inclusiv 
încălzirea rezidențială și stabilirea măsurilor proporționale aplicabile sectoarelor de 
activitate relevante în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a 
emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030.  
 



 
 

 

Obiectivul general al proiectului se va concretiza prin elaborarea propunerii de Program 
Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și a ghidului privind 
modalitățile de aplicare a procedurii de ajustare a inventarelor naționale de emisii de 
poluanți atmosferici în funcție de specificul național. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naţionale de poluanţi 
atmosferici (particule fine în suspensie -PM2,5, oxizi de azot -NOx, dioxid de sulf -
SO2, compuşi organici volatili -COVnm şi amoniac -NH3), inclusiv a calendarului de 
punere în aplicare a acestor măsuri, în corelare cu planurile şi programele 
instituite în alte domenii de politică relevante; 

 Crearea premiselor pentru comunicarea dintre autorităţile publice centrale cu 
responsabilităţi în domeniile de activităţi generatoare de emisii de poluanţi 
atmosferici, pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi de adoptare a 
programelor de dezvoltare, cu respectarea cerinţelor politicii de mediu şi a 
principiului integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 

 Adaptarea la specificul naţional privind estimarea inventarului a modalităţilor de 
aplicare a procedurii de ajustare a inventarelor naţionale de emisii, în cazul în care 
se constată neconformarea cu angajamentele naţionale de emisii de poluanţi 
atmosferici stabilite pentru anul 2020 şi, respectiv, pentru anul 2030; 

 Îmbunătăţirea inventarului naţional de emisii de poluanţi atmosferici, ca referinţă 
în evaluarea conformării cu obiectivele de reducere a emisiilor de poluanţi 
atmosferici. 

 

Printre rezultatele aşteptate se numără aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi 
în autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului atins 
prin Pachetul de măsuri de reducere a emisiilor antropice naţionale de poluanţi 
atmosferici, elaborat şi aprobat.  
 

Totodată, rezultatele proiectului vor contribui la îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale 
României, în calitate de stat membru, prin stabilirea priorităților de politică privind 
calitatea aerului şi a măsurilor naţionale care vor fi incluse în Programul Naţional de 
Control al Poluării Atmosferice, necesare în vederea respectării angajamentelor naţionale 
de reducere a emisiilor până în anul 2030, în conformitate cu cerinţele Directivei (UE) 
2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici. 
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