
 
 

Proiectul ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a 

implementa politica în domeniul biodiversității” 

 

 

Ministerul Mediului, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin 

C. Kirițescu”, derulează proiectul ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului 

Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” (cod SIPOCA 22). 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin programul Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA) iar scopul său este de a întăriri capacitatea 

administrativă a Ministerului Mediului prin dezvoltarea de sisteme și standarde care să 

optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

a) dezvoltarea unor metode necesare pentru îmbunătățirea procesului decizional 

la nivelul Ministerului Mediului, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului 

și al autorităților publice locale pentru protecția mediului de a implementa 

politicile publice în domeniul biodiversității, constând în dezvoltarea de 

metodologii și proceduri de evaluare și aprobare a planurilor de management 

pentru ariile naturale protejate;  

b) elaborarea unor studii care să fundamenteze politici publice în domeniul 

ecosistemelor degradate în acord cu obiectivele Strategiei UE în domeniul 

biodiversității pentru 2020 și să fundamenteze programe de investiții pentru 

refacerea ecosistemelor degradate din afara ariilor naturale protejate; 

c) realizarea unor studii de fundamentare și revizuire a Strategiei Naționale și 

Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020 (SNPACB) în 

acord cu ultimele evoluții la nivel european și cu Strategia UE în domeniul 

biodiversității pentru 2020. 

 

În cadrul Proiectului, miercuri, 10 ianuarie, la Facultatea de Biologie din cadrul 

Universității București, s-au deschis lucrările primei dintre cele șase sesiuni de 

instruire privind evaluarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate 

și utilizarea sistemelor informatice geografice, eveniment la care au participat, în 

calitate de invitați, viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Florian 

Udrea, Președinte ANANP, dr. Geta Rîșnoveanu, șeful Departamentului de Ecologie 

Sistemică și Dezvoltare Durabilă din cadrul Facultății de Biologie, și prof. Angheluţă 

Vădineanu.  
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