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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează un proiect de 

importanță deosebită alături de Administrația Națională „Apele 

Române” în scopul implementării Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider de proiect și Administrația 

Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează, începând din luna februarie a.c, 

proiectul ”Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în 

scopul implementării Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații (SNMRI) pe 

termen mediu si lung”, cod MySMIS 127559/SIPOCA 601.  

Bugetul alocat este în valoare de 11,059,469.99 lei, din care MMAP are un buget alocat de 

5,811,440.01 lei, respectiv 4,880,671.84 lei fonduri europene, iar 930,768.17 lei reprezintă co-

finanțarea națională. Durata de implementare a proiectului fiind de 24 luni de la semnarea 

contractului de finanțare.  

În ceea ce privește obiectivul general al proiectului, acesta este constituit de fundamentarea și 

sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor 

și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligățiilor asumate prin Legea Apelor nr. 

107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 846/2010 privind aprobarea 

Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, a H.G. nr. 

972/2016 privind aprobarea Planurilor de Management al riscului la Inundații, precum și 

conformarea cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la 

inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul 

gospodăririi apelor și al managementului riscului la inundații. 

 

În legătură cu rezultatele proiectului, acestea au în vedere, în primul rând, fundamentul deciziilor 
strategice care să vizeze reducerea riscurilor de dezastre și, implicit, creșterea siguranței 
cetățeanului și a mediului de afaceri. Printre rezultatele și indicatorii proiectului s-a aflat și 
identificarea nevoilor de optimizare a cadrului legal și instituțional prin stabilirea suprapunerilor 
legislative și a lipsurilor în domeniul managementului riscurilor, în vederea clarificării rolurilor și 
competențelor autorităților publice centrale și locale. 
 
Din punct de vedere al elementelor de context, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate 
de autoritate publică centrală în domeniul apelor este desemnată autoritate responsabilă cu rol 
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principal în managementul riscului la inundații la nivel național, conform prevederilor HG nr. 
557/2016 privind managementul tipurilor de risc. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 67 
din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea strategiei și 
concepției de apărare împotriva inundațiilor revine autorității publice centrale din domeniul 
apelor. Pe de ală parte, în procesul de implementare a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și 
gestionarea riscurilor de inundații au fost semnalate dificultați în coordonarea interinstituțională 
și în identificarea măsurilor optime pentru reducerea riscului la inundații. După reactualizarea 
Strategiei Naționale de management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, precum și a 
Planului de implementare al acesteia, MMAP va continua, va dezvolta și va consolida 
implementarea activitaților prevăzute în domeniul vizat. 
 
În calitate de autoritate publică centrală în domeniul managementul apelor, MMAP se va angaja 
în vederea includerii în buget a sumelor necesare pentru menținerea acestui sistem unitar de 
monitorizare al strategiei și a măsurilor din Plan. În același sens, pe perioada de sustenabilitate, 
în condițiile în care apar noi cerințe pentru coordonare, consultare și raportare privind 
implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor, strategiilor și programelor 
din domeniul managementul riscului la inundații, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va depune 
eforturile și demersurile implicate de identificarea de noi surse de finanțare nerambursabilă 
corelate cu alocări din bugetul național în vederea realizării acestora. 
 
Proiectul este finanțat prin cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 

axa prioritară IP12/2018 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și 

instituțiilor publice centrale, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.   

 

 

Contact: Simona Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 601 

E-mail: olimpia.negru@mmediu.ro   

Adresă de corespondență: municipiul București, România, Str. B-dul Libertății nr.12,  

cod poștal 10233 

Telefon/Fax: 0213160215 / 0213194609 

 

 

 

 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020” 
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