
 

 

TITLUL PROIECTULUI  

Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul 

implementării etapelor a 2- a şi a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii –  

RO-FLOODS 

Cod. SIPOCA 734 Cod MySmis2014 130033 

Denumirea beneficiarului și a partenerului:  

Beneficiar MINISTERUL APELOR SI PĂDURILOR 

Partener ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" 

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei din care 84,68 % din fonduri 

europene și 15,32 % reprezintă cofinanțarea națională ce va fi asigurată de la 

bugetul de stat. 

Valoarea totală a proiectului pentru ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMANE" 

este de 6.951.134,59 lei, iar contribuția proprie este de 2 % (139.022,70 lei). 

Data începerii și finalizării proiectului: 01.11.2019-31.10.2022 

 

Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acţiuni de consolidare a capacităţii 

autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 

Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  

Obiective proiect  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă fundamentarea şi sprijinirea măsurilor 

de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor şi 

pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Legea 

Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. 846/2010 

privind aprobarea Strategiei Naţionale de Management al Riscului la inundaţii pe 

termen mediu şi lung, precum şi conformarea cu cerinţele Directivei 2007/60/EC 

privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii în scopul consolidării capacităţii 

autorităţilor și instituţiilor publice din domeniul gospodăririi apelor şi al 

managementului riscului la inundaţii 

 

 



 

 

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. Hărţi de hazard și hărţi de risc la inundaţii in vederea pregătirii de către 

autoritățile responsabile a raportării acestora către CE, etapa a 2 a pentru ciclul II de 

implementare a Directivei Inundații, necesare pentru îmbunătățirea planurilor de 

amenajare a teritoriului la nivel naţional, judeţean şi zonal, a planurilor de urbanism 

- P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si planurilor bazinale, județene si locale de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.  

2. Versiune preliminara a Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul 

bazinelor hidrografice (11 PMRI+PMRI Fluviul Dunărea) actualizate in vederea 

pregătirii de către autoritățile responsabile a raportării acestora către CE, etapa a 3- 

a pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, care sa includă combinații 

de masuri structurale/nestructurale, masuri verzi si de punere in siguranță a 

infrastructurii bazate pe analize cost-beneficiu si prioritizate conform metodologiilor 

realizate in cadrul proiectului; identificarea activităților viitoare pentru ciclul III de 

implementare al Directivei Inundații si dezvoltarea de idei de proiecte/versiuni 

preliminare de fise de proiect.  

3. Portal GIS funcțional  

4. Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la 

Inundații- ciclul II in urma parcurgerii procedurii pentru Evaluarea Strategica de 

Mediu.  

5. Cunoștințe şi abilități îmbunătățite ale personalului din autoritățile publice 

centrale ale Ministerului Apelor si Pădurilor, , Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării 

Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, 

Ministerul Mediului si din instituțiile din subordonare/coordonare Administrația 

Națională Apele Române, Institutul National de Hidrologie si Gospodărirea Apelor 

Agențiile de mediu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, Agenția 

Nationala de Îmbunătățiri Funciare, Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere, Direcții Regionale de Drumuri si Poduri , Romsilva si alte 

instituții si organizații cu responsabilități, in domeniul managementului riscului la 

inundații si a implementării Directivei Inundații 60/2007/CE. 

 

 

 

 

 



 

 

Rezultate aşteptate 

1. Rezultat de program 4 - Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, 

atins prin Rezultat proiect 1 - Hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii elaborate in 

vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportării acestora către CE, 

etapa a 2 a pentru ciclul II de implementare a Directivei Inundații, necesare pentru 

îmbunătățirea planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, judeţean şi 

zonal, a planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și planurilor bazinale, 

judetene si locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale  

2. Rezultat de program 4 - Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, 

atins prin Rezultat proiect 2 - Versiune preliminară a Planurilor de Management al 

Riscului la Inundații la nivelul bazinelor hidrografice (11 PMRI+PMRI Fluviul Dunărea) 

actualizate în vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportării 

acestora către CE, etapa a 3-a pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, 

care să includă combinații de măsuri structurale/nestructurale, măsuri verzi și de 

punere în siguranță a infrastructurii bazate pe analize cost-beneficiu și prioritizate 

conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului; identificarea activităților 

viitoare pentru ciclul III de implementare al Directivei Inundații și dezvoltarea de idei 

de proiecte/versiuni preliminare de fișe de proiect.  

3. Rezultat de program 4 - Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, 

atins prin Rezultat proiect 3 - Portal GIS funcţional  

4. Rezultat de program 6 - Fondul activ al legislației sistematizat şi simplificat 

progresiv, atins prin Rezultat proiect 4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea 

Planurilor de Management al Riscului la Inundații- ciclul II în urma parcurgerii 

procedurii pentru Evaluarea Strategică de Mediu  

5. Rezultat de program 12 - Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi 

instituţiile publice centrale îmbunătăţite pentru susţinerea măsurilor/acţiunilor din 

cadrul acestui obiectiv specific, atins prin Rezultat proiect 5 - Cunoștinţe şi abilităţi 

îmbunătățite ale personalului din autoritățile publice centrale ale Ministerului Apelor 

și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 

Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului 

si din instituțiile din subordonare/coordonare Administrația Națională Apele Române, 

Institutul Național de Hidrologie si Gospodărirea Apelor Agențiile de mediu, 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională de Îmbunătățiri 



 

Funciare, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcții 

Regionale de Drumuri și Poduri, Romsilva și alte instituții și organizații cu 

responsabilități, în domeniul managementului riscului la inundații și a implementării 

Directivei Inundații 60/2007/CE. 

 


