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0.Prefaţă 

Având în vedere că în ultimii 30 de ani, politica europeana de mediu s-a 
dezvoltat de la un grup limitat de măsuri preponderant tehnice la una din cele mai 
cunoscute aspecte ale UE, în momentul de faţă acoperind aproape în întregime 
spectrul problemelor de mediu, justifică abordarea unei asemenea problematici în 
cadrul disciplinei "Politici de mediu". Promovarea dezvoltarii durabile şi a unui nivel 
ridicat de protecţie a mediului au fost incluse ca fiind un obiectiv important în 
Tratatul European. Politica de mediu a UE se bazează pe crezul că stabilirea unor 
standarde de mediu înalte, stimulează oportunităţi de inovare şi afaceri. 

Instituţiile UE sunt obligate în momentul de faţă, să ţină cont de 
consideraţiile de mediu în toate politicile pe care le promovează. Paleta de 
instrumente de mediu disponibile s-a diversificat odată cu dezvoltarea politicii de 
mediu. UE nu a adoptat numai cadrul legislativ care asigură un înalt nivel de 
protecţie a mediului, dar a introdus instrumente financiare şi tehnice: eco-etichetare 
(eco-labelling), EMAS – Sistemul Comunităţii de management şi audit de mediu, 
Sistemul de evaluare a efectelor pe care proiectele publice şi private le au asupra 
mediului etc. 

UE are acum mai mult de 200 de prevederi legale care acoperă aproape toate 
domeniile protecţiei mediului. Aproape 40% din toate procedurile de încălcare a 
legilor privesc mediul. 

Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la Facultăţile de Ştiinţe 
Economice, din cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, precum şi multor 
manageri şi lucrători din instituţii publice şi din mediul de afaceri.  

Adresăm mulţumiri tuturor celor care au contribuit la editarea şi tipărirea 
acestei cărţi, respectiv Editurii Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ IOAN 
SLAVICI din Timişoara, alături de Editura şi tipografia EUROSTAMPA.  
  

                                                                           Autorii: 
Adriana Bebeşelea 

        Timişoara 
Ianuarie 2013 
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1. 

1.ECONOMIA MEDIULUI - NOŢIUNI 

INTRODUCTIVE 
 

Starea de degradare avansată a ecosistemelor naturale, interacţiunile 
dintre mediu şi  activităţile umane (în special cele economice), apariţia şi 
multiplicarea ”problemelor de mediu” la scară globală reprezintă suficiente 
motive de îngrijorare pentru noi toţi. Dimensiunea internaţională a fenomenului  
a devenit în prezent elementul central, poate chiar determinant,  al politicilor 
naţionale de mediu, care se răsfrâng, inevitabil, asupra politicilor externe ale 
tuturor statelor – responsabile – ale lumii.  

O analiză atentă a elementelor care formează conţinutul termenului 
mediu conduce , în mod inevitabil şi de la început , la concluzia că nici unuia nu 
i se poate acorda o importanţă mai mică sau mai mare decât altuia, iar a proteja 
mediul – prin aceasta înţelegând totalitatea acţiunilor menite să asigure 
conservarea resurselor naturale şi protejarea calităţii componentelor mediului 
– echivalează cu acordarea unei aceleiaşi atenţii fiecărei componente.  
 Mediul reprezintă conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M. Of. nr. 1196 din 30 
decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin OUG nr. 
57/2007 şi prin OUG nr. 114/2007 publicată în M. Of. nr. 713 din 22 octombrie 
2007,  ansamblul condiţiilor şi elementelor naturale ale Terrei: apa, aerul, 
solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile 
atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, 
sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, 
inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot 
influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. 
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Din definiţia de mai sus rezultă că noţiunea cuprinde atât mediul natural 
– natura în forma sa originară, cu părţile ei vizibile şi invizibile, reprezentând 
condiţia existenţei tuturor vieţuitoarelor (terenurile de orice fel, subsolul 
oricăror terenuri, apele subterane şi de suprafaţă, pădurile, aerul, flora şi fauna 
terestră şi acvatică etc.) – cât şi mediul artificial, cel creat de oameni, adică 
bunurile care există datorită activităţii umane şi care reprezintă condiţiile 
materiale ale vieţii. 

Problematica “mediului înconjurător” nu este nouă, ea stând în atenţia 
mai mult sau mai puţin conştientă a omului, respectiv a socieţăţii încă de la 
începutul industrializării (prima jumătate a secolului al XIX-lea), devenind o 
problemă acută încă din a doua jumătate a secolului XX - fapt ce a determinat o 
serie de organisme naţionale şi internaţionale să se sesizeze de consecinţele 
acesteia nu numai asupra sănătăţii societăţii, cât şi asupra productivităţii 
economice, atât pe termen scurt şi mediu, cât pe termen lung. 

Prin activitatea sa economică, omul pătrunde în procesele complexe din 
ecosisteme preluând o parte din această materie organică pentru interesele sale 
şi ale societăţii. El va folosi numeroase plante şi animale, de aceea în activitatea 
sa economică va trebui să ştie ce se petrece în lumea plantelor şi a animalelor, 
ce factori contribuie la amplificarea biocenozei. 

În cadrul relaţiei om-mediu natural se poate sesiza un dificil moment de 
criză. De altfel, în decursul istoriei societăţii, posibilităţile oferite de mediu în 
unele momente au fost suprasolicitate. Fenomenul a generat reacţii specifice: 
crize alimentare, migraţii în ţinuturi altădată intacte, în care nu se credea că este 
posibilă desfăşurarea unor activităţi (lucru realizabil astăzi datorită 
performanţelor şi proprietăţilor diverselor materiale aferente nu numai 
tehnologiilor de exploatare şi prelucrare a resurselor din zonă, ci şi dotărilor de 
toate tipurile de care beneficiază personalul care deserveşte instalaţiile şi 
efectuează experienţele ştiinţifice specifice misiunilor pe care trebuie să le 
îndeplinească), dar noutatea constă în faptul că acum Pământul întreg este 
apreciat a funcţiona ca o ”unitate economică” şi este în întregime suprasolicitat, 
iar omul a devenit conştient de acest fapt.  

Problemele de mediu sunt legate în perioada contemporană de creşterea 
demografică, urbanizare, nivelul şi structura producţiei şi a consumului, 
evoluţia tehnică. Aspectele cele mai grave s-au evideiat în ultimele decenii, ele 
rezidând, în mare parte, din necesitatea evacuării deşeurilor provenite dintr-o 
producţie şi un consum în continuă şi accelerată creştere (dar care, nici pe 
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departe, nu prezintă o legătură obiectivă între nevoi şi satisfacerea lor, ci – mai 
degrabă – reflectă o legătură între dorinţe şi satisfacerea lor).  

Utilizarea energiei, de exemplu, determină deteriorări extrem de grave şi 
de variate ale mediului în toate stadiile, de la producere şi până la evacuarea 
surplusului de căldură. Acţiunile umane au asupra mediului şi efecte globale 
care se concretizează în modificări climatice generale. Se constată astfel unele 
schimbări semnificative, precum: expansiunea zonelor aride şi semiaride, o 
modificare a climei determinată de degajarea unor cantităţi mari de bioxid de 
carbon – CO2 în atmosferă prin arderea combustibililor clasici, perturbări în 
succesiunea şi durata anotimpurilor, modificări. 

Economia mediului poate fi definită ca fiind acea ştiinţă economică ce 
studiază mediul ca pe un bun public şi asemeni unui sistem bazat pe 
autoreproducţie, aflat în strânsă interdependenţă cu mediul economic.  

De-a lungul timpului, între economie şi mediu s-au stabilit relaţii ce au 
îmbrăcat diverse forme ce pot fi în general grupate în 4 categorii:  
1. o relaţie simbiotică (din evul mediu şi până în anul 1766);  
2. o relaţie de indiferenţă şi neutralitate;  
3. o relaţie conflictuală;  
4. legătura marcată de căutarea unei reconcilieri.   

Potrivit teoriilor economice, orice proces evoluează între 2 poli – 
producţie şi consum – aflaţi în relaţie de interdependenţă, deci de recunoaştere a 
rolului activ al fiecăruia dintre ei. Producţia presupune un input de materii 
prime, materiale, etc. şi un sistem de tehnologii care să transforme (cu un 
anumit randament) aceste inputuri în bunuri de consum în cadrul unor filiere 
specifice (strict necesare), dar şi a unor filiere adiacente.  

Într-o asemenea încadrare, relaţia „mediu – economie” prezintă două 
componente:  
- un suport oferit de mediu pentru inputurile economice sub forma materiilor 
prime, spaţiului de producţie, energiei, biodiversităţii, care se constituie într-o 
supapă pentru mediu (mediul asigură suportul inputurilor economice);  
- stocurile de mediu implicate în menţinerea echilibrului ecologic, a căror 
structură se poate modifica odată cu mutaţiile calitative în plan tehnologic.  

Relaţia „economie – mediu” prezintă de asemenea două componente : 
- un „mesaj” către mediu, reprezentat de emisii, deşeuri, degradări fizice, 
rezultat în urma activităţilor de producţie şi consum, a cărui dimensiune 
depinde de performanţele celor 2 poli;  
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- ansamblul efectelor induse de „mesajul” material al economiei către mediu, 
care depinde de fazele succesionale ale acestuia.  

 
 
Fig. 1.1. Schema simplificată a circuitului resurselor (după J. P. Barde - Economie 

et politique de l’environment, Presses Universitaires de France, Paris, 1992 preluat din C. 
Negrei - Economia mediului, 1996) 

 
Astfel putem distinge următoarele relaţii:  

         - pentru sectorul de producţie: S+Zt+D = C+G+Ve+Zp 

- pentru sectorul de consum: C = Zt + Zh 
- pentru sectorul gestiunea mediului: Ve = e  
unde  S+D = G+Zp+Zh+e → 
 S - (Zp+Zh+e) = G - D = N 
unde semnificaţia simbolurilor este:  
S - resurse primare   e - protejarea mediului 
Zt - reziduuri din servicii  N - acumularea netă de capital 
Zh - reziduuri din consum  K - serviciile capitalului 
Zp- reziduri din producţie  Y - servicii 
D - capital    Lp - forţă de muncă 
C - bunuri şi servicii                           Ve - imputuri pentru protejarea mediului 
G - investiţii brute    Lp - fortă de muncă 
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1.1. Dimensiunea economică a mediului 
 
Trăsăturile generale ale mediului sunt următoarele:  

• mediul este un sistem viu şi deschis, dominat, deci, de legi biologice şi 
întreţinând un schimb permanent de resurse cu mediul economico-
social;  

• funcţiile mediului nu reprezintă o însumare a funcţiilor elementelor sale 
componente, ci o formă de exprimare a unui întreg care înseamnă mai 
mult decât o sumă;  

• între elementele mediului există o puternică interdependenţă, motiv 
pentru care el nu poate fi descompus în elementele sale componente 
pentru realizarea cuplării cu activitatea economico-socială, decât cu 
preţul unor dezechilibre ecologice;  

• datorită energiei interne şi prelucrării informaţionale, mediul este un 
sistem organizaţional ce dispune de o mare interdependenţă funcţională; 
autoreglarea sistemului se realizează în limite destul de largi, care au 
făcut posibilă dezvoltarea unei civilizaţii bazate pe tehnologii lineare, 
mari consumatoare de energie directă şi indirectă;  

• conceptele de bază cu care se poate opera în analizarea mediului ca 
sistem sunt entropia şi cantitatea de informaţie;  

• dinamica mediului este dată de schimbul de materie, energie şi 
informaţie, realizat atât între elementele sale componente cât şi cu 
mediul economico-social;  

• mediul este un sistem continuu şi neanticipativ  
 

Trăsăturile specifice ale mediului se materializează în următoarele aspecte:  
• mediul se structurează pe principiul specializării.  

Principalele grupuri de populaţii din biocenoză îndeplinesc roluri 
diferite(spre exemplu, plantele verzi îndeplinesc rolul de producători primari, 
animalele îndeplinesc rolul de consumatori, iar bacteriile şi ciupercile pe cel de 
detritivori, implicate fiind în reciclarea substanţelor).  

„Prestaţia” fiziologică a acestor populaţii (biochimică şi ecofiziologică) 
asigură menţinerea continuă, la un nivel optim, a vieţii biocenozei, respectiv 
ecosistemului.  

Prin urmare, viaţa ecosistemului nu ar fi posibilă în afara specializărilor 
amintite, deci a „diviziunii muncii” între elementele alcătuitoare. Specializarea 
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elementelor unui ecosistem, spre folosul existenţei acestuia, trebuie să o 
considerăm ca pe una dintre cele mai mari performanţe bio-economice ale 
naturii, care sporeşte, sub multiple aspecte, eficienţa tuturor sistemelor vii.  

• între elementele mediului, ca sistem, există legături cvasistohastice.  
Fiind format dintr-o mulţime „complexă şi eterogenă” de sisteme 

supraindividuale, evoluţia mediului este rezultatul relaţiilor dintre acestea, 
relaţii ce se dezvoltă conform unor legi de probabilitate;  

• în condiţiile existenţei unui proces de specializare bine definit, în cazul 
mediului nu funcţionează principiul substituibilităţii între elementele 
sale componente.  
Posibilitatea apariţiei unei astfel de substituiri este cu atât mai mică cu 

cât se afirmă tot mai mult caracterul complex şi evoluat al mediului ca sistem;  
• o altă consecinţă a specializării este că, într-un sistem viu, complex şi 

evoluat, cum este mediul, nici unul dintre sistemele alcătuitoare nu 
posedă o specializare universal valabilă.  

 
1.2. Mediul – factor economic  
 

Mediul este un factor economic de cea mai mare importanţă, considerat, 
în mod tradiţional, de analiza economică, drept factor de producţie, alături de 
capital şi muncă.  

În linii generale, mediul (fizic) pe lângă faptul că este un factor 
productiv generator de inputuri primare dobândite de procesul productiv este, 
de asemenea, „recipientul” produselor reziduale al proceselor de producţie şi 
consum, care vor putea fi sau nu absorbite în funcţie de capacitatea de asimilare 
a mediului considerat. Pe de altă parte, o funcţie actuală a mediului este aceea 
de furnizor de servicii cu caracter recreativ sau altele legate de conceptul de 
calitate a vieţii, a căror cerere este determinată de nivelul de dezvoltare al 
societăţii.  

Mediul nu poate fi limitat însă numai la funcţia de „furnizor” de resurse 
şi servicii recreative, el „administrând” cel mai mare serviciu pentru umanitate: 
menţinerea vieţii pe Pământ – bază a întregii activităţi – graţie procesului de 
fotosinteză, a ciclurilor biogeochimice care sunt profund implicate în 
homeostaza ecosistemelor, în menţinerea funcţionalităţii circuitelor 
informaţionale genetice, etc.  
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Dimensionarea economică a mediului nu trebuie introdusă în analiza 
economică în „regim de urgenţă”, ca o nouă variabilă: este necesară 
modificarea metodei de analiză economică, cu situarea ei pe o bază 
interdisciplinară şi sistemică; altfel, oricât de riguroasă ar fi modelarea ei 
teoretică, aceasta va eşua în faţa acţiunii practice, a realităţii. 

Strategia de protecţia mediului poate fi definită ca un ansamblu de 
planuri de acţiuni întocmite secvenţial, sectorial (pe diverse probleme), care 
sunt coordonate – atât în elaborare, cât şi în implementare – de o manieră 
unitară, responsabilă, în scopul asigurării creşterii bunăstării şi prosperităţii 
individuale/colective şi având ca obiectiv dezvoltarea economică durabilă 
(care să presupună, evident, o corectă gestionare a resurselor, o economisire a 
materiilor prime, materialelor şi energiei, o conservare cât mai eficientă a 
patrimoniului natural şi antropic), astfel încât să fie asigurată o calitate a vieţii 
corespunzătoare şi pentru generaţiile viitoare. 

Componentă importantă a conceptului actual de dezvoltare durabilă, 
strategia de protecţia mediului trebuie gândită astăzi în formula acceptată de 
toate guvernele lumii, care consacră menţinerea echilibrului ecologic pe plan 
global, regional sau local, de o importanţă majoră faţă de scopurile politicii 
social-economice. Primul pas în politica şi strategia de mediu este stabilirea 
priorităţilor. Odată stabilite priorităţile, trebuie alese instrumentele de aplicare a 
politicii de protecţie a mediului. Alegerea trebuie să se facă, uneori, între 
abordarea de tipul “impune şi controlează” (IC), care se bazează pe metode de 
reglementare (cum sunt, de exemplu, permisele de a emite poluanţi) şi 
abordarea bazată pe “mecanisme de “piaţă” (MP), care se bazează pe 
instrumente economice (cum sunt impozitele sau taxele pe poluare). Deşi de 
obicei se preferă abordarea de tipul “impune şi controlează” (deoarece 
reglementarea oferă perspectiva certitudinii respectării unor limite 
predeterminate ale emisiilor şi este, în general, mai uşor de implementat), există 
însă dovezi clare că, în cele mai multe cazuri, este mult mai costisitor să se 
obţină o anumită reducere a emisiilor de poluanţi cu metode de tipul IC decât 
prin utilizarea MC. În practică soluţia este o combinaţie între cele două tipuri de 
instrumente, problema cheie fiind cea a informării şi supravegherii. Aşa cum 
arată experienţa din trecut în Europa Centrală şi de Est, obligativitatea anumitor 
tehnologii sau sisteme de control poate să nu aibă efectul dorit, dacă deficitara 
lor funcţionare sau întreţinere face ca ele să fie parţial sau complet ineficace. În 
toate situaţiile, politica de protecţie a mediului trebuie să se bazeze, într-o 
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anumită măsură, pe conformarea voluntară a întreprinderilor şi a celorlalte surse 
de poluare, deoarece o relaţie de pură adversitate poate conduce la întârzieri în 
implementarea sau la subminarea eficacităţii, atât a măsurilor de reglementare, 
cât şi a instrumentelor bazate pe mecanismele pieţei.  

Strategia de protecţia mediului adoptată, conceptele şi instrumentele 
însuşite îşi dovedesc eficienţa numai în măsura în care se poate asigura 
menţinerea calităţii sănătăţii umane şi menţinerea calităţii tuturor valorilor 
specifice naturii.   

Considerentele care au impus elaborarea unor strategii de protecţie a 
mediului sunt:  
- înlocuirea sistemului de acţiuni întâmplătoare, ocazionale cu acţiuni 
programatice şi coerente de protecţie a mediului;  
- eliminarea unor contradicţii interne care limitau luarea unor măsuri de 
protejare a mediului sau reduceau eficienţa acestor măsuri;  
- elaborarea, implementarea şi evaluarea politicii de mediu pe etape, astfel încât 
să fie posibilă oricând reevaluarea acesteia;  
- adaptarea planurilor de acţiune şi de implementare la scară de timp (pe 
termene scurte, medii şi lungi);  
- alegerea şi formarea unui personal adecvat, în funcţie de etapă şi acţiune;  
- controlul aplicării riguroase a măsurilor stabilite conform acordurilor, 
autorizaţiilor, normelor sau altor cerinţe legale.  

La elaborarea strategiei de mediu se are în vedere dinamismul 
elementelor în discuţie şi caracterul relativ nou al problemelor, astfel încât 
trebuie aplicat principiul activităţii interactive. Strategia trebuie supusă unui 
proces periodic de reconsiderare de tipul: adaptare continuă; recurgere la 
propuneri flexibile. Această reconsiderare presupune două elemente de bază: 
adaptare la ideile în schimbare sau la circumstanţele vieţii socio-economice, 
respectiv adaptare la rezultatele evaluării etapei anterioare. 

Cu toate că practica internaţională în acest domeniu are o vechime de 
doar treizeci de ani, se consideră că o strategie de protecţie a mediului la nivel 
naţional trebuie să aibă şase componente şi anume:  
- legislativă (legi cadru, legi speciale, ordonanţe guvernamentale, hotărâri de 
guvern, ordine, decizii, norme, instrucţiuni, standarde);  
- administrativ – instituţională (înfiinţarea unei autorităţi centrale de mediu cu 
structuri administrative şi în teritoriu; înfiinţarea unor inspecţii de mediu la 
nivel central şi local; organizarea de direcţii sau servicii de mediu la fiecare 
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minister economic; organizarea de institute de specialitate; organizarea Reţelei 
Naţionale de Monitoring Global; înfiinţarea şi organizarea zonelor şi ariilor 
protejate);  
- educativ – informativă (înfiinţarea de şcoli de specialitate şi secţii sau 
facultăţi de specialitate; introducerea în programa şcolară şi universitară, la 
toate specialităţile, şi a unor discipline de ecologie şi protecţia mediului; 
organizarea de muzee, expoziţii, comunicări cu tematică orientată pe protecţia 
mediului; derularea unui program de informare, sensibilizare şi antrenare a 
populaţiei la acţiuni de protecţia mediului);  
- economico-tehnologică (promovarea unor mecanisme pentru asigurarea de 
fonduri pentru mediu; elaborarea şi introducerea de tehnologii “curate”, cele 
mai bune ale momentului; dezvoltarea unei noi activităţi de tip industrial; 
promovarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică a zonelor deteriorate; 
promovarea de programe intersectoriale: energie şi mediu, transport şi mediu, 
dezvoltare urbană şi mediu etc.);  
- socială (anchete sociale de specialitate; iniţiative locale de genul: săptămâna 
curăţeniei, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Mediului; crearea unei 
opinii locale de conservare şi protejare a valorilor naturale; antrenarea 
populaţiei la analiza unor proiecte cu impact important asupra mediului);  
- de cooperare internaţională (semnarea şi ratificarea de tratate, convenţii, 
înţelegeri, protocoale regionale sau globale; organizarea şi participarea la 
activităţi comune şi comisii mixte monitoring – cercetare; participarea la 
congrese, sesiuni, simpozioane internaţionale).  
 

La nivel naţional ponderea investiţiilor administraţiei publice a 
reprezentat 46,6 %, din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmată de 
cea a producătorilor specializaţi (27,5 %) şi a producătorilor nespecializaţi 
(25,9 %). 

În industria prelucrătoare s-au realizat 56,7% din cheltuielile pentru 
protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi, în timp ce industria 
extractivă a absorbit 16,9%, iar sectorul „producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă caldă”, 14,7 %. 
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Tabel 1.1. Cheltuielile pentru protecţia mediului pe sectoare de activitate 

şi categorii de cheltuieli, în anul 2011 
- mii lei preţuri curente 

 
(Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comunicat de presă nr. 252din 22 octombrie 2012 – 

Cheltuieli pentru protecţia mediului 2011) 
 
Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli s-au înregistrat pentru 
managementul deşeurilor (51,9% din totalul cheltuielilor pentru protecţia 
mediului), urmate de cheltuielile pentru protectia apei (23,5%) şi de cheltuielile 
pe alte domenii de mediu (11,0%). 
 

Tabel.1.2. Cheltuielile pentru protecţia mediului*) pe domenii de 
mediu şi categorii de producători, în anul 2011 

 
(Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comunicat de presă nr. 252din 22 octombrie 2012 – 

Cheltuieli pentru protecţia mediului 2011 
 



 

2. 

2. POLITICA DE MEDIU ÎN CADRUL 
UNIUNII EUROPENE  

 
 

Politica de mediu reprezintă sistemul priorităţilor şi obiectivelor de 
mediu, al metodelor şi instrumentelor necesare atingerii acestora, fiind 
direcţionată spre asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi prevenirea 
degradării calităţii mediului înconjurător.  
  
 2.1. Scurt istoric 
 
 Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al 
preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la 
Stockholm, în acelaşi an. 
 În 1973 a fost elaborat primul Program de Acţiune pentru Mediu – PAM 
(1973-1977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de 
gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a apei şi a aerului şi care 
conţinea o abordare sectorială a combaterii poluării. 
 În 1978 a fost adoptat al doilea Program de Acţiune pentru Mediu - 
PAM 2 (1978-1982), structurat pe aceleaşi priorităţi ca şi PAM 1 şi fiind, de 
fapt, o reînnoire a acestuia. 
 Anul 1981 a marcat crearea, în cadrul Comisiei Europene, a Direcţiei 
Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabilă pentru pregătirea şi 
asigurarea implementării politicilor de mediu şi totodată iniţiatoarea actelor 
legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce în ce mai 
complexă şi mai strâns corelată cu alte politici comunitare. 
 În 1982 a fost adoptat al treilea PAM (1982 -1986), care reflectă 
influenţa dezvoltării pieţe  interne în echilibrarea obiectivelor sale cu cele ale 
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pieţei. În plus, acest program de acţiune marchează trecerea de la o abordare 
calitativă a standardelor de mediu, la una axată pe emisiile poluante. 
 Anul 1986 se individualizează prin adoptarea Actului Unic European 
(ratificat în 1997), document prin care protecţia mediului dobândeşte o bază 
legală în cadrul Tratatului Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma, 1957).  
 În 1987 a fost adoptat PAM 4 (1987- 1992), caracterizat prin aceeaşi 
tendinţă de coordonare cu evoluţia şi obiectivele pieţei unice ca şi programul 
precedent. Un element de noutate al PAM 4 îl constituie pregătirea terenului 
pentru strategia cadru de dezvoltare durabilă, adică promovarea conceptului de 
conservare a mediului şi a resurselor sale în vederea transmiterii aceleiaşi 
moşteniri naturale şi generaţiilor viitoare. 
 PAM 5 (1993 – 1999) a fost adoptat în 1992 şi face trecerea de la 
abordarea bazată pe comandă şi control la introducerea instrumentelor 
economice şi fiscale şi la consultarea părţilor interesate în procesul de decizie. 
De asemenea, PAM 5 a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a politicii 
de mediu. Tot în acest an a fost semnat şi Tratatul Uniunii Europene 
(Maastricht), ceea ce înseamnă, în termeni de mediu, extinderea rolului 
Parlamentului European în dezvoltarea politicii de mediu. 
 În 1997, politica de mediu devine politică orizontală a Uniunii Europene 
(prin Tratatul de la Amsterdam), ceea ce înseamnă că aspectele de mediu vor fi 
în mod necesar luate în considerare în cadrul politicilor sectoriale. 
 Anul 2000 reprezintă anul evaluării rezultatelor PAM 5 şi definirea 
priorităţilor pentru al 6-lea program de acţiune – PAM 6 (2001-2010) - care 
susţine strategia dezvoltării durabile şi accentuează responsabilitatea implicată 
în deciziile ce afectează mediul. PAM 6 identifică 4 arii prioritare ale politicii 
de mediu în următorii zece ani:  

1) schimbarea climatică şi încălzirea globală,  
2) protecţia naturii şi biodiversitatea,  
3) sănătatea în raport cu mediul, 
4) conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor. 

 Conferinţa de la Gothenburg, din anul 2001, a adus cu sine adoptarea 
dezvoltării durabile ca strategie comunitară pe termen lung, ce concentrează 
politicile de dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social şi al protecţiei 
mediului. 
 Tot în domeniul strategiilor iese în evidenţă şi anul 2003, prin adoptarea 
Strategiei europene de mediu şi sănătate (SCALE), care are în vedere relaţia 
complexă şi direct cauzală existent între poluarea şi schimbarea caracteristicilor 
mediului şi sănătatea umană. Elementul de noutate al acestei strategii este 
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centrarea, pentru prima dată în politicile de mediu, pe sănătatea copiilor - cel 
mai vulnerabil grup social şi cel mai afectat de efectele poluării mediului. 
 
 2.2. Situaţia actuală 
 
2.2.1. Baza legală 

 
 Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 
176 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 6 şi 95.  
 Articolul 174 este cel care trasează obiectivele politicii de mediu şi 
conţine scopul acesteia - asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului 
ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii ale Uniunii. În 
completarea acestuia, Articolul 175 identifică procedurile legislative 
corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în 
domeniul politicii de mediu, iar Articolul 176 permite SM adoptarea unor 
standarde mai stricte. Articolul 95 vine în completarea acestuia şi are în vedere 
armonizarea legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia 
consumatorului în Statele Membre, iar o clauză de derogare permite acestora să 
adauge prevederi legislative naţionale în scopul unei mai bune protejări a 
mediului.  
 Funcţionând într-o altă direcţie, Articolul 6 promovează dezvoltarea 
durabilă ca politică transversală a Uniunii Europene şi subliniază astfel nevoia 
de a integra cerinţele de protecţie a mediului în definirea şi implementarea 
politicilor europene sectoriale. Acestora li se adaugă peste 200 de directive, 
regulamentele şi deciziile adoptate, care constituie legislaţia orizontală şi 
legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului. Legislaţia orizontală 
cuprinde acele reglementări ce au în vedere transparenţa şi circulaţia 
informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi 
implicării societăţii civile în protecţia mediului ş.a. (de exemplu: Directiva 
90/313/CEE privind accesul liber la informaţia de mediu, Regulamentul 
1210/90/CEE privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu, etc.). 
 Spre deosebire de aceasta, legislaţia sectorială (sau verticală) se referă la 
sectoarele ce fac obiectul politicii de mediu şi care sunt: gestionarea deşeurilor, 
poluarea sonoră, poluarea apei, poluarea aerului, conservarea naturii (a 
biodiversităţii naturale), protecţia solului şi protecţia civilă (care se regăsesc în 
planurile de acţiune şi în strategiile elaborate). 
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2.2.2. Actorii instituţionali ai politicii de mediu 
 

 Politica de mediu a Uniunii Europene este susţinută de un număr de 
actori instituţionali implicaţi în pregătirea, definirea şi implementarea sa, şi care 
se află în permanentă consultare cu guvernele Statelor Membre, cu diverse 
organizaţii industriale, organizaţii nonguvernamentale şi grupuri de reflexive 
(“think tank”). Prin diversele atribuţii pe care le au, acestea contribuie la 
caracterul sinergetic al politicii de mediu şi asigură realizarea obiectivelor sale 
atât la nivel legislativ, cât şi la nivel de implementare. 

• Comisia Europeană, DG Mediu 
Direcţia Generală (DG) Mediu a fost creată în 1981 şi este direct 
responsabilă pentru elaborarea şi asigurarea implementării politicii de 
mediu. Rolul său este de a iniţia şi definitiva noi acte legislative în 
domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi 
implementate de Statele Membre. Consiliul Miniştrilor Mediului este 
parte a Consiliului Uniunii Europene şi se reuneşte de câteva ori pe an , 
în scopul coordonării politicilor de mediu ale SM. 

• Parlamentul European, Comitetul de mediu, sănătate publică şi 
politică a consumatorului 

 Implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii se 
manifestă prin cooperarea acestuia cu celelalte instituţii şi implicarea în 
procesul de co-decizie. În anul 1973 Parlamentul a înfiinţat un Comitet 
de mediu, format din specialişti şi responsabil pentru iniţiativele 
legislative privind protecţia mediului şi protecţia consumatorului.  

• Comitetul economic şi social are un rol consultativ în procesul de 
decizie şi ilustrează  generalitatea politici de protecţie a mediului 
ambiant. 

• Comitetul regiunilor are, de asemenea, rol consultativ şi asigură 
implicarea autorităţilor regionale şi locale în procesul de decizie la nivel 
comunitar. Aspectele de mediu sunt responsabilitatea Comisiei 4, alături 
de planificarea spaţială şi de chestiunile ce ţin de politica urbană şi de 
energie. 

• Agenţia Europeană de Mediu are sediul la Copenhaga (Danemarca) şi 
are ca scop principal colectarea, prelucrarea şi furnizarea de informaţii 
privind mediul ambiant către decidenţi şi către public. Acest lucru se 
realizează prin activităţi permanente de monitorizare a mediului şi 
semnalarea în timp util a problemelor pe cale de apariţie. Astfel, 
activitatea sa constă în: 
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 furnizarea de informaţii pe baza cărora sunt întemeiate 
deciziile politice; 

 promovarea celor mai bune practici în domeniul 
tehnologiilor şi protecţiei mediului; 

 sprijinirea Comisiei Europene în diseminarea rezultatelor 
cercetărilor în domeniul mediului. 

 Deşi nu este direct implicată în procesul de decizie, comunicările şi 
rapoartele sale asupra 
situaţiei mediului joacă un rol esenţial în adoptarea noilor strategii şi măsuri de 
protecţie a mediului la nivel comunitar şi fundamentează majoritatea deciziilor 
Comisiei în această direcţie.  Odată cu Agenţia Europeană de Mediu a fost 
stabilită şi Reţeaua Europeană de Informare şi Observare pentru Mediu 
(“Environmental Information and Observation Network” - EIONET), care 
conectează reţelele naţionale de informare ale SM. 
 Deciziile actorilor instituţionali implicaţi în politica de protecţie a 
mediului se iau în conformitate cu următoarele principii stabilite prin Articolul 
175 al Tratatului CE: 

• ca regulă generală, deciziile se iau prin votul majorităţii calificate în 
Consiliu şi prin cooperarea cu Parlamentul European (PE); 

• pentru programele de acţiune, se respectă decizia majorităţii calificate în 
Consiliu şi în co-decizie cu PE; 

• decizii în unanimitate în Consiliu şi la consultarea cu PE pentru 
aspectele fiscale şi măsurile privitoare la planificarea teritorială, 
utilizarea terenului şi managementul resurselor de apă, precum şi a 
măsurilor ce afectează politica energetică. 
 

2.2.3. Obiectivele politicii de mediu 
 
 Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt 
stipulate de Articolul 174 al Tratatului CE şi sunt reprezentate de: 

• conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
• protecţia sănătăţii umane; 
• utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale; 
• promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea tratării 

problemelor regionale de mediu şi nu numai. 
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2.2.4. Principii 
 

 Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de măsuri 
minime de protecţie a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluării, urmând 
ca în anii ’90 să treacă printr-un proces orizontalizare şi să se axeze pe 
identificarea cauzelor acestora, precum şi pe nevoia evidentă de a lua atitudine 
în vederea instituirii responsabilităţii financiare pentru daunele cauzate 
mediului. Această evoluţie conduce la delimitarea următoarelor principii de 
acţiune: 

• Principiul „Poluatorul plăteşte”: are în vedere suportarea, de către 
poluator, a cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării 
stabilite de autorităţile publice - altfel spus, costul acestor măsuri va fi 
reflectat de costul de producţie al bunurilor şi serviciilor ce cauzează 
poluarea; 

• Principiul acţiunii preventive: se bazează pe regula generală că „ e mai 
bine să previi decât să combaţi”; 

• Principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci când 
o activitate ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă 
o relaţie cauză-efect nu este deplin dovedită ştiinţific; 

• Principiul protecţiei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a 
UE să urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie; 

• Principiul integrării: prevede ca cerinţele de protecţie a mediului să fie 
prezente în definirea şi implementarea altor politici comunitare; 

• Principiul proximităţii: are drept scop încurajarea comunităţilor locale 
în asumarea responsabilităţii pentru deşeurile şi poluarea produsă. 
 

2.2.5. Programele de Acţiune pentru Mediu 
 

 Documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt Programele 
de Acţiune pentru Mediu (PAM), primul dintre ele fiind adoptat de către 
Consiliul European în 1972 şi fiind urmat de alte cinci. Aceste programe de 
acţiune sunt, de fapt, o combinaţie de programe pe  termen mediu corelate 
printr-o abordare strategică şi constau într-o tratare verticală şi sectorială a 
problemelor ecologice. 
 
 Primele două programe de acţiune pentru mediu, PAM 1 (1973-1977) şi 
PAM 2 (1977-1981) reflectă o abordare sectorială a combaterii poluării şi 
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promovează nevoia de protecţie a apei şi a aerului, prin introducerea unor 
standarde minime de poluare. 
 
 PAM 3 (1982 -1986) şi PAM 4 (1987-1992) reflectă evoluţia politicilor 
comunitare la acel moment şi dezvoltarea „pieţei interne”, astfel încât 
obiectivele de mediu să fie corelate cu cele ale pieţei. Abordarea calitativă se 
schimbă, iar obiectivele de mediu încep să fie văzute ca instrumente de creştere 
a performanţei şi competitiviţăţii economice. În plus, PAM 4 promovează 
abordarea integrată a politicii de mediu şi introduce conceputul „dezvoltării 
durabile”. 
 
 Al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu ( 1992 - 2000), numit şi 
„Către o dezvoltare durabilă”a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a 
politicii de mediu. Această abordare apare, de altfel, în toate politicile UE odată 
cu Tratatul de la Amsterdam (1997), când este promovată ca politică 
transversală. În această perspectivă, dezvoltarea durabilă înseamnă: 

• menţinerea calităţii generale a vieţii; 
• menţinerea accesului continuu la rezervele naturale; 
• evitarea compromiterii pe termen lung a mediului; 
• înţelegerea dezvoltării durabile ca acea dezvoltare ce răspunde nevoilor 

prezentului, 
fără a afecta capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor 
nevoi. 

 Alte elemente de noutate aduse de PAM 5 sunt schimbarea direcţiei 
politicii de mediu către o politică bazată pe consens, prin consultarea părţilor 
interesate în cadrul procesului de luare a deciziei, precum şi trecerea de la o 
abordare bazată pe control la una bazată pe prevenire şi operaţionalizată prin 
utilizarea de instrumente economice şi fiscale. 
 
 Cel de-al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu „Mediu 2010: 
viitorul nostru, alegerea noastră” (PAM6) acoperă perioada 2002 - 2012. Acest 
program se inspiră din cel de-al cincilea program de acţiune pentru mediu care a 
acoperit perioada 1992-2000, şi din decizia cu privire la revizuirea acestuia. Au 
fost identificate astfel 4 arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune ale 
politicii de mediu: 
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• schimbarea climatică şi încălzirea globală – are ca obiectiv reducerea 
emisiei de gaze ce produc efectul de seră cu 8% faţă de nivelul anului 
1990 (conform protocolului de la Kyoto); 

• protecţia naturii şi biodiversitatea – are ca obiectiv îndepărtarea 
ameninţărilor la adresa speciilor pe cale de dispariţie şi a mediilor lor de 
viaţă în Europa; 

• mediul şi sănătatea – are drept obiectiv asigurarea unui mediu care să nu 
aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru sănătatea 
umană; 

• gestionarea durabilă a resurselor şi a deşeurilor – are ca obiectiv 
creştere gradului de reciclare a deşeurilor şi de prevenire a producerii 
acestora. 

 Aceste arii prioritare sunt completate de un set de măsuri ce duc la 
realizarea obiectivelor lor şi care au în vedere: 

♦ îmbunătăţirea aplicării legislaţiei în vigoare; 
♦ integrarea preocupărilor de mediu în alte politici; 
♦ colaborarea cu mediile de afaceri; 
♦ implicarea cetăţenilor şi modificarea comportamentului acestora; 
♦ garantarea faptului că se ţine cont de mediu în deciziile cu privire la 

gestionarea şi la amenajarea teritoriului. 
 De asemenea, PAM 6 prevede şi dezvoltarea a 7 strategii tematice, ce 
corespund unor aspect importante ale protecţiei mediului, precum:  

 protecţia solului,  
 protecţia şi conservarea mediului marin,  
 utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile,  
 poluarea aerului, 
 mediul urban,  
 reciclarea deşeurilor,  
 gestionarea şi utilizarea resurselor în perspective dezvoltării durabile.  

 Abordarea acestor strategii este una graduală, fiind structurată în două 
faze: prima, de descriere a stării de fapt şi de identificare a problemelor; a doua, 
de prezentare a măsurilor propuse pentru rezolvarea acestor probleme. Până în 
momentul de faţă au fost iniţiate primele şase strategii, după cum urmează: 
1) Calitatea aerului - strategie iniţiată prin programul „Aer curat pentru 
Europa” (Clean Air for Europe - CAFE), lansat în martie 2001 şi care are în 
vedere dezvoltarea unui set de recomandări strategice şi integrate, în vederea 
combaterii efectelor negative ale poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii 
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umane; acestea trebuie prezentate Comisiei la sfârşitul anului 2004 sau 
începutul lui 2005 şi vor fundamenta strategia de combatere a poluă ii aerului. 
2) Protecţia solului – primul pas în această direcţie a fost făcut în aprilie 2002, 
prin publicarea, de către Comisia Europeană, a unei comunicări cu titlul „Către 
o strategie tematică pentru protecţia solului” (Towards a Thematic Strategy for 
Soil Protection); în cadrul acesteia, problema protecţiei solului este pentru 
prima dată tratată independent şi sunt prezentate problemele existente, precum 
şi funcţiile şi trăsăturile distinctive ale unei politici de mediu în această direcţie. 
3) Utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile – strategie ce 
demarează în iunie 2002, prin comunicarea Comisiei: „ Către o strategie 
tematică pentru utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile” 
(Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides) - 
comunicare prin care sunt stabilite următoarele obiective: 

• minimizarea riscurilor la adresa sănătăţii şi mediului rezultate din 
utilizarea pesticidelor, 

• îmbunătăţirea controlului asupra utilizării şi distribuţiei pesticidelor, 
• reducerea nivelului substanţelor dăunătoare active prin înlocuirea lor cu 

alternative mai sigure, 
• încurajarea obţinerii de recolte fără utilizarea pesticidelor, 
• stabilirea unui sistem transparent de raportare şi monitorizare a 

progresului, inclusiv dezvoltarea de indicatori adecvaţi; 
4) Protecţia şi conservarea mediului marin: această strategie este iniţiată prin 
comunicarea omonimă a Comisiei (octombrie 2002), cu scopul de a promova 
utilizarea mărilor în contextul durabilităţii şi conservarea ecosistemelor marine, 
inclusiv a fundurilor oceanelor, estuarelor şi zonelor de coastă, acordând o 
atenţie specială ariilor cu un grad mare de biodiversitate. 
5) Reciclarea şi prevenirea deşeurilor – lansată în mai 2003, această strategie 
reprezintă prima tratare separată a aspectelor reciclării şi prevenirii producerii 
de deşeuri, iar prin comunicarea aferentă sunt investigate modalităţile de 
promovare a reciclării produselor (atunci când este cazul) şi sunt analizate 
opţiunile cele mai potrivite sub aspectul raportului cost-eficacitate. 
6) Mediul urban – această strategie are deja identificate patru teme prioritare în 
sensul dezvoltării durabile, prin influenţa lor asupra evoluţiei mediului în 
spaţiul urban: transportul urban, gestionarea urbană durabilă, domeniul 
construcţiilor şi urbanismul/arhitectura urbană, iar până la sfârşitul lui 2003 va 
fi lansată comunicarea aferentă, urmând ca strategiile de protecţie a mediului să 
fie definitivate până în iulie 2005. 
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 Un aspect inovator al PAM 6 este adoptarea unei „politici integrate a 
produselor (Integrated Product Policy - PIP)”, având ca scop reducerea 
degradării mediului de către diverse produse pe parcursul ciclului lor de viaţă şi 
conducând astfel la dezvoltarea unei pieţe a produselor ecologice. Programul a 
fost supus unei evaluări intermediare în 2005, în vederea revizuirii şi 
actualizării sale conform ultimelor informaţii şi progrese în domeniu. 
 
 Cel de-al 7-lea Program de acţiune pentru mediu (PAM 7, numit şi “O 
mai bună implementare a legislaţiei de mediu a UE” va stabilii o serie de 
obiective în domeniul protecţiei mediului, care ar trebui atinse în perioada 
2014-2020, pentru a contribui la obiectivele Europa 2020 de creştere durabilă, 
inteligentă şi favorabilă incluziunii, precum şi o viziune cu privire la direcţia în 
care ar trebui orientată politica de mediu a UE pe termen lung. Realizarea 
acestor obiective şi această orientare pe termen lung vor necesita un mix de noi 
abordări politice concentrate pe îmbunătăţirea implementării legislaţiei protecţia 
mediului existente şi pe acţiuni adoptate la diverse niveluri de guvernare, 
dezvoltând avizul anterior al CoR pe tema „Rolul autorităţilor locale şi 
regionale în cadrul viitoarei politici de mediu”. 
 Acest program de acţiune pentru mediu ar trebui sa garanteze realizarea 
următoarelor angajamente:  

• îmbunatăţirea implementării şi a respectării normelor UE în domeniul 
mediului,  

• asigurarea faptului că şi alte politici ale UE îşi ating obiectivele stabilite 
în materie de climă şi mediu,  

• asigurarea accesului la dovezi solide şi la cele mai recente cunoştinte 
ştiintifice şi completarea lacunelor strategice semnificative. 
 

2.2.6. Instrumente de aplicare a politicii de mediu 
 

 Evoluţia politicii de mediu şi schimbările înregistrate de aceasta de-a 
lungul timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele şi priorităţile acesteia, ci 
şi de numărul - în continuă creştere - al instrumentelor sale de implementare. 
Astfel, se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, 
tehnice şi instrumente economico-financiare, la care se adaugă un set de 
„instrumente ajutătoare” ce răspund mai degrabă noilor tendinţe şi strategii de 
protecţie a mediului. 
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 A. Instrumentele legislative creează cadrul legal al politicii comunitare 
de protecţie a mediului sunt reprezentate de legislaţia existentă în acest 
domeniu, adică de cele peste 200 de acte normative (directive, regulamente şi 
decizii) adoptate începând cu anul 1970 (acestea constituie aşa numitul acquis 
comunitar). 
 
 B. Instrumentele tehnice asigură respectarea standardelor de calitate 
privind mediul ambient şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. În 
categoria instrumentelor tehnice pot fi incluse: 

• Standarde şi limite de emisii etc., 
• Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT), 
• Denominarea „eco” (eco-etichetarea), 
• Criteriile aplicabile inspecţiilor de mediu în SM. 
 

 Standardele şi limitele de emisii sunt incluse în legislaţia specifică şi au 
menirea de a limita nivelul poluării mediului şi de a identifica marii poluatori. 
 
 Cele mai bune tehnologii disponibile (Best Available Technologies - 
BAT): un element esenţial al Directivei este cerinţa aplicării "celor mai bune 
tehnici disponibile" (BAT) în cadrul tuturor instalaţiilor noi, şi cel târziu 
începând cu anul 2007, şi în cadrul instalaţiilor existente.  Directiva defineşte 
cele mai bune tehnici disponibile ca fiind: 

• "... cel mai eficient şi înaintat stadiu de dezvoltare al activităţilor şi al 
metodelor de funcţionare corespunzatoare, al tehnicilor speciale fiind 
considerat adecvat şi practic, în principal ca bază pentru stabilirea 
valorilor limita de emisie pentru a preveni în general emisiile şi efectele 
asupra întregului mediu sau, daca lucru nu este posibil, atunci să fie 
reduse"; 

• "tehnicile" şi tehnologia aplicată precum şi felul şi modul cum este 
instalaţia planificată, construită, exploatată şi scoasă din funcţiune; 

• "disponibile" - tehnicile, dezvoltate la o scară care, considerând relaţia 
costuri/beneficii, fac posibilă aplicarea în condiţii economice şi 
realizabile tehnic în sectorul industrial respectiv, indiferent dacă aceste 
tehnici sunt utilizate sau realizate în statul membru respectiv, întrucât 
sunt accesibile pentru operator în condiţii rezonabile; 

• "cele mai bune" - tehnicile cele mai eficiente în atingerea unui nivel 
general ridicat de protecţie a mediului, în ansamblul sau". 
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 Fiecare BAT nu este concretizat material în Directiva IPPC. În vederea 
unei armonizări la nivel european a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) 
Directiva IPPC prevede un schimb de informaţii asupra celor mai bune tehnici 
disponibile. Rezultatele acestui schimb de informaţii vor fi înscrise în aşa 
numitele documente BAT, ce vor fi publicate de către Comisia Europeană, fiind 
luate în considerare la stabilirea condiţiilor de autorizare. 
 Coordonarea acestor schimburi de informaţii se realizează de catre 
Biroul European IPPC, organism desemnat de către Comisia Europeană, al 
cărui sediu se află la SEVILIA. 
 Directiva 2008/1/CE - IPPC, Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării 
(International Plant Protection Conversion) referitoare la prevenirea şi controlul 
integrat al poluării mediului are ca scop atingerea unui nivel înalt de protecţie a 
mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a 
emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul 
deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor. 
 Directiva IPPC stabileşte principii în vederea autorizării şi controlului 
instalaţiilor, cât şi o abordare integrată prin aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru atingerea unui nivel înalt de  protecţie a mediului în 
ansamblul său, luând în considerare costurile şi beneficiile. 
 Principiile de bază în aplicarea Directivei IPPC, în vederea realizării 
unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenite de la 
activităţi specifice, sunt: 

1. Abordarea integrată care să ţină cont de performanţa de mediu a 
întregii instalatii, cuprinzând, de exemplu emisiile în aer, apă şi sol, 
generarea de deşeuri, utilizarea de materii prime, eficienţa energetică, 
zgomot, prevenirea accidentelor, precum şi readucerea 
amplasamentului  în momentul închiderii la o stare satisfăcătoare. 

2. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în condiţiile  
autorizării, inclusiv stabilirea valorilor limită de emisie (VLE) care 
trebuie să se bazeze pe aceste tehnici BAT. 

3. Flexibilitatea permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului 
ca în determinarea condiţiilor de autorizare să ţină seama de 
caracteristicile tehnice ale instalaţiei, amplasarea geografică a acesteia şi 
condiţiile locale de mediu. 

 La finalizatrea lucrărilor tehnice se propune un document European 
BREF care se adoptă de Comisia Europeană pentru sectorul respectiv. Scopul 
acestor Documente (BREF-uri) care nu au caracter obligatoriu, este de a se 
folosi ca referinţă atât pentru sectoarele specifice cât şi pentru autoriţatile  de 
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mediu rersponsabile de stabilirea valorilor limită de emisie pentru autorizarea 
integrata de mediu. 
 
 Denominarea „eco” este un instrument ce are drept scop promovarea 
produselor cu un impact de mediu redus, comparativ cu alte produse din acelaşi 
grup. În plus, denominarea 
„eco” oferă consumatorilor informaţii clare şi întemeiate ştiinţific asupra naturii 
produselor, orientându-le astfel opţiunile. Această denominare are rolul 
evidenţierii produselor comunitare care îndeplinesc anumite cerinţe de mediu şi 
criterii „eco” specifice, criteria stabilite şi revizuite de Comitetul Uniunii 
Europene pentru Denominare Eco (European Union Eco-Labelling Board - 
EUEB) – responsabil de altfel şi pentru evaluarea şi verificarea cerinţelor 
referitoare la acestea. Produsele care au îndeplinit criteriile de acordare a acestei 
denominări pot fi recunoscute prin simbolul „margaretei”(logo-ul specific).  
 Criteriile aplicabile inspecţiilor de mediu în SM au fost create pentru a 
asigura conformitatea cu legislaţia de mediu a UE şi aplicarea uniformă a 
acesteia. Acest lucru este posibil prin stabilirea unor criterii minime referitoare 
la organizarea, desfăşurarea, urmărirea şi popularizarea rezultatelor inspecţiilor 
de mediu în toate SM. 
 Alte două instrumente sunt reprezentate de reţelele de măsură şi control 
a poluării aerului, solului apei etc. şi de bazele de date privind nivelul poluării, 
pragurile de alertă, inventarul de emisii poluante etc. Acestea monitorizează 
permanent situaţia mediului şi oferă informaţiile necesare iniţierii de acţiuni cu 
scop reparatoriu şi preventiv. 
 
 C. Instrumente financiare ale politicii de mediu 
 Principalele instrumente sunt reprezentate de Programul LIFE+ şi de 
Fondul de Coeziune. 
 1. Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene 
pentru mediu. Obiectivul său general vizeazã implementarea, actualizarea şi 
dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea 
proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. 
 LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze:  
- LIFE I (1992-1995),  
- LIFE II (1996-1999), 
-  LIFE III (2000-2006).  
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 Între 1992 şi 2006,  LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, 
cu o contribuţie de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului. 
Actuala fază a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, 
cu un buget de 2,143 miliarde de euro. 
 Actualul Program LIFE+ se desfãşoarã în perioada 2007 - 2013 şi a 
intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului UE privind Instrumentul Financiar 
pentru Mediu ( LIFE+), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L149 din 9 iunie 2007. 
 România a obţinut co-finanţare LIFE pentru primele proiecte în anul 
1999. Până în prezent, ţara noastră este beneficiarul a 65 de proiecte LIFE. În 
sesiunea 2010, şase proiecte româneşti au fost alese pentru co-finanţare LIFE+.  
 Propunerile de proiecte trebuie sã fie eligibile pe una dintre cele trei 
component ale Programului LIFE+: 

• Natură şi Biodiversitate: componenta Natură şi Biodiversitate continuă 
şi extinde programul iniţial LIFE-Natură. Prin această componentă se 
co-finanţează proiecte ce promovează cele mai bune practici, proiecte 
demonstrative, proiecte care contribuie la implementarea Directivelor 
Păsări şi Habitate. Va co-finanţa proiectele inovative sau demonstrative 
care contribuie la implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei 
(COM(2006) 216 final) "Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 - 
şi după". Cel puţin 50% din Biodiversitate.  

 LIFE+ Natură co-finanţează proiecte ce promovează cele mai bune 
practici, proiecte demonstrative, proiecte care contribuie la 
implementarea Directivelor Păsări şi Habitate. Rata maximă de 
cofinanţare este de 50%, însă poate fi şi de 75% pentru proiectele 
orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare.  

 LIFE+ Biodiversitate  co-finanţează proiectele inovative sau 
demonstrative care contribuie la implemetarea obiectivelor 
Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final) "Stoparea pierderii 
biodiversităţii până în 2010 - şi după".  Rata maximă de cofinanţare va 
fi de  50%. 

• Guvernare şi Politici de Mediu: componenta Guvernare şi Politici de 
Mediu continuă şi extinde programul iniţial LIFE-Mediu. Prin această 
componentă se co-finanţează proiecte care contribuie la implementarea 
politicii de mediu comunitare, dezvoltarea unor abordări inovative a 
politicilor, tehnologii, metode şi instrumente, cunoştinţe de bază cu 
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privire la politica de mediu şi legislaţie, monitorizarea presiunilor asupra 
mediului (inclusiv monitorizarea pe termen lung a pădurilor şi a 
interacţiunilor de mediu). Rata maximă de cofinanţare va fi de  50%.  

• Informare şi Comunicare: este o componentă nouă a programului care 
va cofinanţa proiecte ce urmăresc implementarea campaniilor de 
comunicare şi conştientizare a mediului, protecţia naturii şi conservarea 
biodiversităţii,  precum şi proiectele care fac referire la prevenirea 
incendiilor forestiere (campanii de conştientizare, training specific). 
Rata maximă de cofinanţare va fi de  50%. 

 
 În România, Ministerul Mediului şi Pădurilor îndeplineşte rolul de 
Autoritate Naţională LIFE+. 
  
2. Fondul de Coeziune 
 Înfiinţarea Fondului de Coeziune a fost hotărâtă prin Tratatul de la 
Maastrich, acesta devenind operaţional în anul 1994. Acest fond are 
următoarele caracteristici: 

• Sfera limitată de acţiune, din acest fond urmând a se acorda sprijin 
financiar statelor membre al căror PIB pe cap de locuitor este sub 90 % 
din media comunitară şi care au pus în aplicare un program care are 
drept obiectiv îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolul 104c din 
tratat privind deficitele publice excesive, în cadrul coordonării 
politicilor economice care fac parte din Uniunea Economică şi 
Monetară. Aderarea noilor state membre, toate eligibile pentru Fondul 
de coeziune, şi existenţa unor noi necesităţi semnificative de finanţare în 
aceste ţări, justifică extinderea domeniului de intervenţie a fondului, 
precum şi a sumei de 18 miliarde EUR (pentru perioada 2000-2006) la 
61 miliarde EUR pentru noua perioada 2007-2013 (58 miliarde EUR + 3 
miliarde EUR pentru sprijinul tranzitoriu şi specific). 

• Sprijinul financiar este limitat la co-finanţarea proiectelor din 
domeniile protejării mediului şi dezvoltării reţelelor de transport trans-
europene;   

• Suportul financiar este acordat acelor state care au elaborat 
programe, prin care se acceptă condiţiile referitoare la limitele 
deficitului bugetar, deoarece se are în vedere legătura dintre acest fond 
şi obiectivul realizării uniunii economice şi monetare. 
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2.2.7. Strategiile politicii de mediu 
 

 Strategiile de realizare ale politicii de mediu întăresc principiul 
subsidiarităţii (adică delegarea de responsabilităţi SM, în timp ce UE trasează 
numai cadrul general, obiectivele ce trebuie avute în vedere) şi încearcă 
înlocuirea abordării verticale tradiţionale, de tip comandă şi control, prin 
promovarea unui model alternativ de realizare a obiectivelor de mediu ale UE. 
 Se poate spune că aceste strategii sunt un fel de „instrumente 
ajutătoare”, care vin să completeze instrumentele standard şi care acţionează ca 
stimulente în vederea adoptării de măsuri pentru protecţia mediului sau care 
accentuează tendinţa spre o abordare bazată pe principiul voluntariatului. 
Astfel, este vorba despre: 

⇒ Dezvoltarea durabilă, 
⇒ Programul de promovare a ONG-urilor active în domeniul protecţiei 

mediului, 
⇒ Politica Integrată a Produselor (PIP), 
⇒ Acordurile voluntare de protecţia mediului şi reducerea poluării, 
⇒ Taxele şi impozitele de mediu în cadrul Pieţei Unice, 
⇒ Strategia europeană de mediu şi sănătate. 

 Acestea sunt rezultatul noii abordări a PAM 5 şi a tendinţei inovatoare a 
PAM 6, care prevede creşterea numărului instrumentelor de implementare a 
politicii de mediu şi care promovează acţiunile orizontale şi integrate. 
 
 A. Dezvoltarea durabilă 
 
 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea dată de 
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare "dezvoltarea durabilă este aceea 
care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 
posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 
 Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată în 
anul 2001, la întâlnirea internaţională de lucru de la Gothenburg (Suedia), ca 
strategie pe termen lung ce concentrează politicile de dezvoltare durabilă în 
domeniile: economic, social şi protecţia mediului şi care a cunoscut o apreciere 
semnificativă în următorii ani. Conceptul dezvoltării durabile e însă prezent în 
politica de mediu a UE încă din PAM 5 şi doar se delimitează ca strategie de 
sine stătătoare în 2001. 
  La momentul actual există două linii de dezvoltare a acestei strategii: 
prima, corespunde Procesului Cardiff şi are în vedere integrarea politicilor de 
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mediu în alte politici comunitare; a doua, reprezentată de Declaraţia de la 
Gothenburg – numită şi „O Europă durabilă pentru o lume mai bună: o 
strategie a Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă” – are în vedere rolul 
UE în aspectele globale ale dezvoltării durabile. Prin cadrul de dezvoltare iniţiat 
în 2001 au fost identificate 4 priorităţi: 
 1) schimbarea climatică şi utilizarea energiei “curate” (adică a surselor 
de energie ce nu dăunează mediului); 
 2) sănătatea publică; 
 3) gestionarea responsabilă a resurselor naturale; 
 4) sistemele de transport şi utilizarea terenurilor. 

Pentru tratarea acestor priorităţi au fost stabilite 3 direcţii de acţiune, ce 
structurează şi eficientizează strategia de dezvoltare durabilă şi care, în acelaşi 
timp, se completează reciproc:  

A. propuneri ce  influenţează mai multe sectoare, 
B. măsuri de realizare a obiectivelor pe termen lung, 
C. revizii progresive a gradului de implementare a strategiei, iar fiecare 

dintre ele este dezvoltată prin stabilirea unui set de măsuri ce creează 
cadrul de acţiune propriu-zis şi duc la operaţionalizarea şi aplicarea în 
practică a dezvoltării durabile. 

 Pentru prima direcţie de acţiune (A), măsurile aferente au în vedere 
următoarele aspecte: 

• toate propunerile legislative majore trebuie să includă o evaluare a 
potenţialelor costuri şi beneficii economice, sociale şi de mediu; 

•  programele comunitare de cercetare şi dezvoltare trebuie să se axeze 
mai mult pe dezvoltarea durabilă; 

 Acestora li se adaugă accentul pe îmbunătăţirea comunicării, prin 
sublinierea importanţei dialogului sistematic cu consumatorii şi a consultării 
altor ţări – cea din urmă în vederea promovării dezvoltării durabile pe plan 
global. Convingerea că politicile comunitare trebuie să sprijine eforturile altor 
ţări în această direcţie – întrucât dezvoltarea durabilă nu poate fi numai o 
preocupare a UE, ci trebuie să fie a întregii lumi – s-a materializat în cadrul a 
două evenimente majore: 
1) “UN Monterey Conference on Financing for Development” („Conferinţa 
Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Monterey asupra finanţării pentru 
dezvoltare”), din martie 2002, la care s-a luat decizia de a mări „ajutorul oficial 
pentru dezvoltare” al UE; 
2) Johannesburg Summit (Conferinţa de la Johannesburg), la zece ani după 
Conferinţa de la Rio, summit în cadrul căruia EU a înfiinţat o „coaliţie a celor 
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dispuşi” să promoveze surse reutilizabile de energie şi a încheiat alte acorduri 
de dezvoltare durabilă la nivel global. 
 A doua direcţie de acţiune (B) este strâns corelată cu priorităţile 
identificate, astfel încât pentru fiecare prioritate a fost creat un set 
corespunzător de măsuri de acţiune, astfel: 
 
 Tabel 2.1. Măsuri de realizare a obiectivelor pe termen lung ale 
dezvoltării durabile 

Priorităţi Măsuri de acţiune 

Schimbarea climatic şi 
utilizarea energiei 

“curate” 

- îndeplinirea angajamentelor asumate prin Protocolul 
de la Kyoto; 
- reducerea emisiilor de gaze ce generează efectul de 
seră; 

Sănătatea publică 

- asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor pe tot 
parcursul lanţului alimentar; 
- abordarea aspectelor referitoare la epidemii şi 
rezistenţa la antibiotice; 

Gestionarea 
responsabilă a 

resurselor naturale 
 

- eliminarea relaţiei cauzale existente între utilizarea 
resurselor şi creşterea economică precum şi stoparea 
distrugerii biodiversităţii; 
 

Sistemele de transport 
şi utilizarea terenurilor 

 

- eliminarea relaţiei cauzale existente între 
dezvoltarea transportului şi creşterea economică; 
- dezvoltarea de sisteme de transport ce nu dăunează 
mediului. 
 

(Sursa: Seria Micromonografii - Politici Europene, versiune actualizată - Phare RO 0006.18.02 
– Formarea funcţionarilor publici din administraţia locală în afaceri europene şi 
managementul ciclului de proiect) 
 
 A treia direcţie de acţiune (C) prevede ca măsuri de realizare:  
1) o revizuire anuală a strategiei, care are loc în cadrul întâlnirii din fiecare 
primăvară a Consiliului European, 
 2) o revizuire a strategiei la schimbarea fiecărui mandat al Comisiei,  
3) organizarea, de către Comisie, a unui forum cu părţile interesate (la fiecare 
doi ani). 
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 B. Programul de promovare a ONG-urilor active în domeniul 
protecţiei mediului 
 
 Acest program are la bază Decizia 466/2002/EC din martie 2002, 
funcţionează ca un instrument financiar şi reprezintă re-înnoirea unui program 
anterior, desfăşurat pe parcursul a trei ani (1998-2000). Programul  încurajează 
participarea sistematică a ONG-urilor la dezvoltarea politicii comunitare de 
mediu, precum şi sprijinirea asociaţiilor locale şi regionale mici ce contribuie la 
aplicarea aquis-ului comunitar. Rolul său de stimulent este materializat prin 
acordarea de subvenţii (granturi) ONG-urilor active în domeniul protecţiei 
mediului, pe baza unor propuneri trimise de acestea. Criteriile de acordare a 
granturilor urmăresc priorităţile PAM 6 şi promovează educaţia pentru protecţia 
mediului şi sprijinirea implementării legislaţie comunitare de mediu. 
 
 C. Politica integrată a produselor (PIP) 
 
 PIP are la bază Cartea verde a unei politici integrate a produselor 
(februarie 2001) şi există ca strategie începând din iunie 2003, odată cu 
adoptarea de către Comisie a comunicării aferente.  
 Cartea verde a Comisiei privind politica integrată a produselor 
(COM(2001)0068) prezintă o strategie de consolidare şi reorientare a politicilor 
de mediu referitoare la produse cu scopul de a promova dezvoltarea unei pieţe 
cu produse mai ecologice  şi de a stimula dezbaterea publică. 
 Această strategie se concentrează asupra celor trei etape ale procesului 
decizional care influenţează în mod semnificativ impactul asupra mediului al 
ciclului de viaţă al produselor: 

 stabilirea preţurilor produselor: aplicarea principiului „poluatorul 
plăteşte” şi garantarea faptului că preţurile reflectă costurile de mediu 
ale produselor, de exemplu prin impozitarea diferenţiată, în conformitate 
cu performanţa de mediu a produselor; 

 alegerea în cunoştinţă de cauză a consumatorului: sporirea cererii de 
tehnologii mai ecologice prin educarea consumatorilor şi a 
întreprinderilor, furnizând informaţii inteligibile, relevante şi credibile, 
prin etichetarea produselor sau cu ajutorul altor surse de informare uşor 
accesibile;  

 proiectarea ecologică: promovarea conceptului de ciclu de viaţă în 
întreprinderi cu ajutorul unor orientări privind proiectarea ecologică şi 
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printr-o strategie generală de integrare a aspectelor legate de mediu în 
procesul de proiectare. 

 Într-o Comunicare ulterioară privind „PIP - Politica integrată a 
produselor – Dezvoltarea unui mod de gândire asupra mediului înconjurător 
bazat pe ciclul de viaţă” (COM (2003)0302), 
Comisia a continuat să elaboreze strategia, stabilind o serie de măsuri menite să 
încurajeze îmbunătăţirea impactului unui produs asupra mediului pe parcursul 
întregului său ciclu de viaţă şi subliniind trei dimensiuni: „modul de gândire 
bazat pe ciclul de viaţă”, flexibilitatea măsurilor de politică şi implicarea 
părţilor interesate. Comunicarea propune identificarea şi stimularea măsurilor 
ce vizează produsele cu cel mai mare potenţial de îmbunătăţire a impactului 
asupra mediului. Acest proces se desfăşoară în trei etape: identificarea unei 
prime serii de produse cu cel mai mare potenţial de îmbunătăţire a impactului 
asupra mediului, evaluarea modalităţilor de reducere a impactului asupra 
mediului pe parcursul ciclului de viaţă al unora dintre produsele identificate şi 
elaborarea de măsuri de politică pentru produsele identificate.  
 Recent, în 2011, a fost lansată foaia de parcurs privind utilizarea 
eficientă a resurselor, care are în vedere aceleaşi obiective ca PIP. Foaia de 
parcurs propune modalităţi de a spori productivitatea resurselor şi de a decupla 
creşterea economică de utilizarea resurselor şi de impactul acesteia asupra 
mediului. 
 
 D. Acordurile voluntare de mediu 
 
 Acordurile de mediu există ca strategie declarată în urma unei 
Comunicări a Comisiei din iulie 2002 (Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions of 17 July 2002 on Environmental Agreements at 
Community Level within the Framework of the Action Plan on the 
"Simplification and Improvement of the Regulatory Environment) şi reprezintă 
o formă de co-reglementare, cu rolul de a sprijini implicarea activă şi 
responsabilizarea agenţilor economici faţă de protecţia mediului.  
 Acordurile de mediu au un caracter voluntar şi sunt folosite în mod 
curent în toate SM, la nivel naţional, regional sau local, însă apar ca o noutate la 
nivelul UE – ca acorduri încheiate între Comisia Europeană şi federaţiile 
industriale europene. Elementul de noutate este reprezentat de stabilirea unui 
cadru legal pentru utilizarea acordurilor voluntare de mediu; altfel, putem vorbi 
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de acorduri de mediu încă din 1996, când au fost pentru prima dată subliniate 
avantajele acestora: 

• o abordare pro-activă din partea industriei; 
• soluţii eficace şi create special pentru problemele identificate; 
• realizarea rapidă a obiectivelor de mediu. 

 Reglementarea funcţionării acestora, adusă de Comunicarea din iulie 
2002, stabileşte trei tipuri de acorduri posibile: 
1) acorduri din proprie iniţiativă – se referă la iniţiativele sectorului industrial 
în domenii în care Comisia nu intenţionează să propună reglementări şi pe care 
le poate sprijini printr-o recunoaştere formală; 
2) auto-reglementări – reprezintă situaţiile în care reprezentanţii industriei aleg 
să reglementeze un aspect controversat, pentru a preveni o reglementare 
legislativă din partea Comisiei; 
3) co-reglementări: constituie un tip mai strict de reglementări, în care UE 
stabileşte obiective şi cerinţe de monitorizare, iar sectorul industrial decide 
asupra măsurilor ce trebuie luate în acest scop. 
 Domeniile în care aceste acorduri la nivel comunitar pot avea un rol 
însemnat sunt: impactul produselor din PVC asupra mediului, politica integrată 
a produselor, schimbarea climatică şi gestionarea deşeurilor. 
 
 E. Taxele şi impozitele de mediu 
 
 Taxele şi impozitele de mediu au fost adoptate în 1997, ca o modalitate 
de a promova utilizarea instrumentelor fiscale în vederea creşterii eficacităţii 
politicii de mediu. Acestea sunt taxe şi impozite impuse în şi de către SM (şi nu 
la nivel comunitar), strategie ce a fost permanent încurajată de către Comisia 
Europeană şi care presupune utilizarea a două categorii de taxe şi impozite de 
mediu: 

• cele care se aplică emisiilor poluante ( de exemplu, taxe pe poluarea 
apei, pe emisiile de zgomot în domeniul aviatic); 

• cele care se aplică produselor (taxe pe pesticide, accize pe petrol, etc.); 
 Veniturile realizate din aceste taxe şi impozite se adaugă la bugetele SM 
şi pot fi utilizate în scopul finanţării activităţilor de protecţie a mediului, dar şi 
pentru reducerea altor taxe (cum 
ar fi taxele de muncă). În acest context, strategia UE constă în: 

 colectarea experienţelor SM privind taxele de mediu, 
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 analizarea efectelor economice şi de mediu ale taxelor şi impozitelor 
existente, 

 monitorizarea efectelor acestora asupra Pieţei Unice şi asupra 
competitivităţii industriei europene, cu scopul de a aprecia eficacitatea 
acestor instrumente fiscale şi eventuala posibilitate a translatării lor la 
nivel comunitar. 

 
 G. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE) 
 
 De la început, politica de mediu a avut drept obiectiv îmbunătăţirea 
sănătăţii. Art. 152-174 din Tratatul de la Amsterdam au reprezentat baza legală 
a acţiunilor UE în ceea ce priveste mediul si sănătatea, iar obiectivele şi 
acţiunile necesare au fost incluse în cel de al 6-lea PAM. 
 Această strategie are în vedere relaţia complexă şi direct cauzală 
existentă între poluarea, schimbarea caracteristicilor mediului si sănătatea 
umană. SCALE (Science, Children,  Awareness, Legal instrument, Evaluation) 
este rezultatul preocupării constante a Comisiei Europene în această direcţie si a 
fost iniţiată în iunie 2003, fiind elaborată prin colaborarea dintre DG Mediu cu 
DG Cercetare si DG Sănătate.  
 Elementul de noutate al acestei strategii este centrarea pe sănătatea 
copiilor – care reprezintă cel mai vulnerabil grup social si cel mai afectat de 
efectele poluării mediului – spre deosebire de restul legislaţiei de mediu, care 
este bazată pe norme si standarde pentru adulţi. Dezvoltarea acestei strategii 
urmează să se facă ciclic. Primul ciclu (2004-2010) urmăreşte legătura dintre 
factorii de mediu şi: bolile respiratorii, alergiile infantile, problemele în 
dezvoltarea neurologică, cancerul infantil, bolile sistemului endocrin. 
 Pentru dezvoltarea acestei strategii, Comisia are în vedere o serie de cu 
părţile interesate, în vederea stabilirii unor grupuri de lucru si grupuri 
consultative, precum si în scopul determinării rolului acestora din urmă în 
cadrul implemetării SCALE. UE participă în cadrul diverselor activităţi 
internaţionale, cum ar fi Carta Europeană pentru Mediu si Sănătate şi în 
proiectul „Un Mediu Sănătos pentru Copii”, ce se desfăşoară în colaborare cu 
OMS. 
 Art. 4, al. s din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 
prin Legea nr. 265/2006 prevede ca modalitate de implementare a obiectivelor 
strategice şi înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi 
grav sănătatea oamenilor. 
 
 



 

3. 

3.POLITICA DE MEDIU ÎN CADRUL 
ROMÂNIEI  

 
 

3.1. Scurt istoric 
 
 În România, protecţia mediului a apărut ca un domeniu de sine stătător 
al politicilor naţionale în anul 1990, când a fost înfiinţat pentru prima dată 
fostul Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat primul document oficial ce 
stabileşte obiectivele naţionale în domeniu – „Strategia Naţională de Protecţia 
Mediului”, reactualizată în 1996 şi în 2002. Strategia este structurată în două 
părţi: 

• trecere în revistă a principalelor resurse naturale, elemente privind starea 
economică şi calitatea factorilor de mediu, 

• strategia propriu-zisă, adică principiile generale de protecţie a mediului, 
priorităţile, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung.  
Încă din 1996 se poate observa o adecvare a strategiei naţionale cu cea 
comunitară în ceea ce priveşte principiile, priorităţile şi obiectivele . 
Astfel, principiile urmărite sunt: 

 conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor; 
 dezvoltarea durabilă; 
 prevenirea poluării; 
 conservarea biodiversităţii; 
 conservarea moştenirii culturale şi istorice, 
 principiul „poluatorul plăteşte”; 
 stimularea activităţii de redresare a mediului (prin acordarea de 

subvenţii, credite cu dobândă mică, etc.). 
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 În ceea ce priveşte priorităţile identificate, acestea reflectă nu numai 
nevoile naţionale, dar şitendinţele şi iniţiativele existente pe plan global, şi 
anume: 

 menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi calităţii vieţii; 
 menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului existent al naturii; 
 apărarea împotriva calamităţilor şi accidentelor naturale; 
 raportul maxim cost-beneficiu; 
 respectarea programelor şi convenţiilor internaţionale privind protecţia 

mediului. 
 Strategiile din 1992 şi 1996 sunt documentele pe baza cărora a fost 
structurată politica naţională de mediu până în anul 1999, când a fost adoptat 
Programul Naţional de Aderare la UE.  Începând cu anul 1999 şi 
continuând anual, până în 2003, strategia naţională de mediu este completată de 
o serie de documente adiţionale, cum ar fi –– „Raportul privind starea mediului 
în România”, care corespunde primei părţi a „Strategiei de Protecţia Mediului” 
şi o completează, printr-o analiză detaliată a calităţii principalilor factori de 
mediu: calitatea atmosferei, calitatea precipitaţiilor atmosferice, starea apelor de 
suprafaţă şi subterane, starea solurilor, starea pădurilor, gestionarea deşeurilor, 
situaţia poluării sonore, etc. 
 Strategiei Naţionale de Protecţia Mediului i se adaugă, în anul 2002, 
„Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor”, ce răspunde unei nevoi 
presante în acest domeniu şi care a fost pentru prima dată adresată în anul 2000; 
acest lucru s-a făcut prin transpunerea Directivei 
 Cadru privind deşeurile – no. 75/442/EEC, preluată în legislaţia 
legislaţia română prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, 
aprobată şi completată în 2001 prin Legea 426/2001. Etapele de dezvoltare a 
strategiei constau în: analiza situaţiei existente, identificarea problemelor, 
stabilirea obiectivelor strategice, evaluarea opţiunilor de atingere a obiectivelor 
şi elaborarea unui „Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor”. Acest plan, 
elaborat de un grup de lucru format din reprezentanţi ai industriei, ministerelor 
implicate, ONG-urilor şi ICIM , cuprinde două părţi distincte: 
1. acţiuni cu caracter general: identifică tipurile de acţiuni necesare 
implementării strategiei, precum şi entităţile responsabile, termenele de 
realizare, costurile estimate şi posibilele surse de finanţare; 
2. proiecte cu caracter concret: se adresează unor obiective la nivel local, 
propuse din teritoriu. 
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 Planul se ajustează în funcţie de propunerile incluse în planurile 
regionale, locale şi sectoriale şi propune măsuri pentru următoarele tipuri de 
deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri de 
producţie, deşeuri periculoase şi deşeuri reglementate prin acte legislative 
specifice.  
 
 3.2. Negocierile de aderare 
 
 Odată cu anul 2000 şi cu începerea negocierilor de aderare, politica de 
mediu se dezvoltă conform strategiei elaborate de Comisia Europeană pentru 
ţările candidate în cadrul Agendei 2000. Astfel, pentru a alinia politicile 
naţionale de mediu la standardele şi obiectivele politicii comunitare, ţările 
candidate trebuie să identifice arii prioritare de acţiune, să stabilească obiective 
cheie ce trebuie realizate până la data aderării şi să stabilească termene de 
adoptare, transpunere şi implementare a acquis-ului de mediu. Priorităţile 
identificate de către Comisie pentru ţările candidate se referă la poluarea 
aerului, poluarea apei şi gestionarea deşeurilor. 
 
 În anul 2002 au fost deschise negocierile de aderare pentru Capitolul 22- 
Protecţia Mediului, pe care România speră să îl închidă în cursul anului 2004. 
Tot în anul 2002, Comisia Europeană elaborează un document special pentru a 
ajuta România şi Bulgaria în eforturile lor de aderare la UE în 200730 şi pentru 
a suplimenta asistenţa financiară acordată – respective „Foaia de parcurs 
pentru România şi Bulgaria”. Foaia de parcurs pentru România este centrată 
pe aspectele administrative şi juridice, pe reforma economică şi pe adoptarea 
unor capitole ale acquis-ului comunitar ce au la bază „Raportul anual asupra 
progreselor înregistrate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană - 
2002 “. 
 Aspectele de mediu menţionate în Foaia de parcurs au în vedere 
dezvoltarea capacităţilor de implementare a legislaţiei de mediu adoptate, 
precum şi coordonarea inter-ministerială în problemele de mediu, în scopul 
promovării dezvoltării durabile şi transformării politicii de mediu în politică 
transversală. În acest sens, sunt subliniate obiective pe termen mediu şi lung ce 
răspund unor probleme specifice.  
 Astfel, pe termen scurt, principalele problem identificate sunt: 

• realizarea unui evaluări generale pentru identificarea nevoilor existente; 
• dezvoltarea de planuri de implementare completate de strategii de 

finanţare; 
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• îmbunătăţirea capacităţii administrative de implementare a acquis-ului, 
prin creştere şia formarea personalului corespunzător, la nivel central, 
regional şi local; 

• pregătirea legislaţiei de mediu prin consultarea părţilor interesate şi 
evaluarea amănunţită a costurilor de implementare; 

• adoptarea legislaţiei orizontale pentru evaluarea impactului asupra 
mediului şi accesul la informaţie; 

• întărirea structurilor şi mecanismelor implicate în implementarea 
aspectelor de mediu în cadrul altor politici sectoriale. 

 Pe termen lung, aspectele avute în vedere se referă la continuarea 
transpunerii legislaţiei comunitare, implementarea celei deja adoptate şi la 
întărirea structurilor administrative necesare implementării complete a acquis-
ului de mediu. 
 
 Aceste recomandări sunt analizate detaliat în Raportul asupra 
progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană 
în perioada septembrie 2002 - iunie 2003, care cuprinde evaluarea progresului 
făcut în direcţia realizării lor în anul imediat următor33. 
 Baza legislativă a politicii de mediu în România o constituie, în 
principal, implementarea acquis-ului de mediu, adică a legislaţiei orizontale şi 
sectoriale care reglementează politica de mediu a Uniunii Europene.  
 Acquis-ul sectorial de mediu este structurat pe următoarele 
domenii:calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, calitatea apei, protecţia naturii, 
controlul poluării industriale şi managementul riscului, substanţe chimice şi 
organisme modificate genetic, poluarea sonoră, protecţia civilă şi siguranţa 
nucleară. Un aspect particular al transpunerii legislaţiei sectoriale îl reprezintă 
solicitarea, de către România, a 11 perioade de tranziţie, cu durate între 3 şi 15 
ani şi necesare ca urmare a evaluării costurilor ridicate pe care le presupune, 
după cum urmează: o perioadă de tranziţie în domeniul calităţii aerului, 3 
referitoare la gestionarea deşeurilor, 4 privind calitatea apei şi 3 în domeniul 
poluării industriale şi al managementului riscului. 
 Directivele respective au fost transpuse în legislaţia românească în anii 
2002 şi 2003. 
 
 
 
 



 Politici de mediu  
 

44

 
 3.3. Cadrul instituţional 
 
 Principalii actori instituţionali ai politicii de mediu din România sunt: 
Ministerul  Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Integrării Europene 
(MIE) şi Parlamentul României.  
 Ministerul Mediului este direct responsabil pentru iniţierea strategiilor 
naţionale de mediu şi crearea cadrului de implementare a acestora, având 
următoarele unităţi subordonate: 

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 
- Garda Naţională de Mediu; 
- Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – Tulcea. 

 De asemenea, Ministerul Mediului are sub autoritate: Administraţia 
Naţională de Meteorologie, Regia Naţională a Pădurilor “Romsilva”, şi în 
coordonare: Administraţia Fondului pentru Mediu – AFM Bucureşti, 
Administraţia Naţională “Apele Române”, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” – INCDM Constanţa şi 
Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare “Delta Dunării” – INCDDD 
Tulcea. 
 
 3.4. Programe de sprijin a politicii naţionale de mediu 

 
1. Programe Finanţate din Fonduri Externe Nerambursabile 

 
• POS Mediu 

 
 Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte 
strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în 
România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia 
Europeană în data de 11 iulie 2007.Bugetul total al POS Mediu este de 
aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare 
nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă 
contribuţia naţională. 
 Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).Perioada de 
aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de 
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dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun 
bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu. 
 Axele prioritare ale POS Mediu sunt: 
1. Axa prioritară 1, Sector apă / apă uzată 
 Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene 
alocate POS Mediu (60%). Investiţiile au în vedere extinderea/modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice 
de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie. 
Pentru acest sector vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură, care acoperă 
mai multe localităţi la nivel regional / judeţean şi care vor aduce o contribuţie 
importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi vor avea un 
impact considerabil la dezvoltarea comunităţilor respective. Această abordare 
urmăreşte atât creşterea eficienţei costurilor de investiţii (prin realizarea de 
economii la scară), cât şi a costurilor de operare a obiectivelor de investiţii nou 
create. Beneficiarii proiectelor sunt Companiile Regionale de Apă. Proiectele 
vor fi selectate având ca bază obiectivele de realizare a angajamentelor de 
aderare pentru sectorul apă, conţinute în Planurile de Implementare şi luate în 
considerare la elaborarea Planurilor judeţene pentru apă/apă uzată. 
2. Axa prioritară 2, Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor 
poluate istoric 
 Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de 
gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de 
deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri de colectare, sortare, transport, 
tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a 
cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în 
domeniu. Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a 
terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează 
negativ mediul şi sănătatea umană. Beneficiarii proiectelor sunt autorităţile 
locale/judeţene sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. O primă prioritate 
se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a 
deşeurilor la nivel regional/ judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii 
majore, iar o prioritate secundară se va acorda proiectelor pentru extinderea 
sistemelor existente de management al deseurilor. 
3. Axa prioritară 3, Sector termoficare 
 Investiţiile preconizate pentru acest sector au în vedere reducerea 
emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Proiectele de 
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investiţii se vor realiza în localităţile în care centralele municipale reprezintă 
sursa cea mai mare de poluare a mediului. Beneficiarii proiectelor sunt 
autorităţile locale care au în gestionare centralele municipale de termoficare. 
Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call 
for proposals). Se va acorda asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de 
investiţii. 
4. Axa prioritară 4, Sector protecţia naturii 
Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management 
corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii 
şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda managementului site-
urilor Natura 2000. Beneficiarii proiectelor sunt: administraţiile şi custozii 
ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agenţia Naţională pentru Arii 
Protejate (după înfiinţare), Agenţiile Locale de Protecţie a Mediului, autorităţile 
publice, ONG-uri, institute de cercetare, universităţi, muzee. Proiectele vor fi 
selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call for proposals).  
5. Axa prioritară 5, Sector protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea 
eroziunii costiere 
 Proiectele de investiţii au ca scop protejarea populaţiei şi a bunurilor 
materiale de efectele devastatoare ale inundaţiilor. Zonele de intervenţie se vor 
selecta în concordanţă cu strategia naţională în domeniu, precum şi în baza unor 
analize de risc. Un alt domeniu de acţiune este protejarea şi reabilitarea 
litoralului sudic al Mării Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Astfel de 
investiţii vor contribui la creşterea siguranţei populaţiei şi protecţiei mediului 
natural, dar şi la creşterea valorii economice a litoralului românesc. Beneficiarul 
proiectelor este Administraţia Naţională Apele Române. Proiectele vor fi 
selectate în baza propunerilor transmise de ANAR în limita bugetului alocat. 
6. Axa prioritară 6, Asistenţă tehnică 
Activităţile finanţate din asistenta tehnică au ca scop cresterea capacitatii de 
absorbtie a fondurilor Uniunii Europene, prin finanţarea activităţilor de 
monitorizare, evaluare şi control a proiectelor, respectiv acţiuni de publicitate şi 
informare pentru POS Mediu. Beneficiarii proiectelor sunt Autoritatea de 
Management şi Organismele Intermediare. 
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• LIFE+ 
 

 Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene 
pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi 
dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea 
proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. 
 LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: 
LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006). Între 1992 şi 
2006, LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de 
aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului. Actuala fază a 
programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, cu un buget de 
2,143 miliarde de euro. 
  

• GEF 
 
 Fondul Global de Mediu (The Global Environment Facility – GEF) 
este un organism internaţional menit să asigure protecţia mediului la nivel 
global. Misiunea sa, modul de coordonare a activităţilor, precum şi modalităţile 
de gestionare a acestuia au fost adoptate/create conform deciziilor Summit-ului 
Pamântului de la Rio de Janeiro din 1992. 
 Fondul Global de Mediu, destinat unui număr de aproximativ 160 de ţări 
cu o economie în curs de dezvoltare, le oferă acestora finanţare în vederea 
derulării unor proiecte de protecţie a mediului, proiecte ce propun soluţii pe 
termen lung şi care au un impact la nivel global, aplicabile în variate zone 
geografice. 
  România a aderat la această organizaţie internaţională în anul 1994, 
beneficiind până în prezent de peste 20 milioane USD din fondurile GEF în 
vederea finanţării proiectelor din domeniul schimbărilor climatice, a conservării 
biodiversităţii, precum şi întărirea capacităţii administrative pentru 
implementarea Convenţiilor de la Rio etc. 
 GEF a fost desemnat ca mecanism financiar intermediar atât pentru 
Convenţia privind Diversitatea Biologică (CBD), cât şi pentru Convenţia 
Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC). 
 Domeniile tematice ale GEF sunt: conservarea biodiversităţii, 
schimbările climatice, apele internaţionale, managementul durabil al terenurilor, 
poluanţii organici persistenţi, protecţia stratului de ozon. 
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 În ceea ce priveşte biodiversitatea, obiectivul principal al GEF este 
acela de a elabora proiecte privind ecosisteme de interes global menite să 
asigure protecţia biodiversităţii. 
 Referitor la schimbările climatice, strategia GEF se concentrează pe 
măsuri de reducere a efectelor acestora pe termen lung prin: 

• îndepartarea barierelor/piedicilor în calea adoptării tehnologiilor bazate 
pe eficienţa energetică; 

• reducerea costurilor anumitor tehnologii avansate. 
 Proiectele GEF de dimensiuni medii pot fi înaintate de guverne, 
organizaţii non- guvernamentale (ONG-uri), instituţii academice, instituţii 
naţionale şi internaţionale, comunităţi locale şi unităţi din sectorul privat. 
 Agenţiile de Implementare ale GEF sunt Banca Mondială, Programul de 
Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP) şi Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD). 
 În septembrie 2005, Consiliului GEF a aprobat Cadrul de Alocare a 
Resurselor GEF (Resource Allocation Framework / RAF), ce reprezintă un 
nou sistem de alocare a resurselor financiare GEF. Fondurile RAF sunt 
destinate pentru 2 din cele 6 arii tematice GEF şi anume biodiversitate şi 
schimbări climatice. 
 În cadrul Reuniunii Consultative Subregionale GEF, organizată în 
perioada 22–23 mai 2006 la Bratislava, delegaţia Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor – desemnat Punctul Focal Operational şi Politic al 
acestui organism internaţional – a semnat documentul privind Cadrul de 
Alocare a Resurselor GEF (GEF 4). 
 Prevederile acestui document, ce permit creşterea transparenţei modului 
de alocare a fondurilor GEF dar şi a predictibilităţii utilizării lor, sunt aplicate 
începând din luna iulie 2006 şi urmăresc stimularea responsabilizării factorilor 
implicaţi în problematica de mediu precum ministerele relevante (Ministerul 
Mediului şi a Gospodării Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltarii 
Rurale), instituţiile de învaţământ şi cercetare, organizaţiile non-
guvernamentale, precum şi sectorul privat. 
 Calea cea mai sigură pentru a putea utiliza la maxim sumele puse la 
dispoziţie prin noul Cadru de Alocare a Resurselor GEF şi a căror valoare 
maximă este cunoscută încă de la începutul fiecărei perioade de programare (cu 
o durată de 4 ani), o reprezintă adoptarea şi aplicarea reglementărilor şi 
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practicilor naţionale care contribuie la implementarea eficientă a proiectelor şi 
programelor GEF. 
 Pentru a facilita tranziţia către noul ciclu de finanţare, Punctele Focale 
GEF trebuie să înainteze Secretariatului GEF un portofoliu de proiecte 
naţionale spre a fi finanţate din GEF ; bugetul propus pentru aceste proiecte 
trebuie să se încadreze în sumele alocate ţării respective. 
 Punctul Focal GEF joaca un rol foarte important prin facilitarea 
procesului consultativ prin intermediul căruia este definitivat portofoliul de 
proiecte naţionale GEF, precum şi în stabilirea priorităţilor la nivel de ţară 
membră eligibilă. 
Conform prevederilor GEF, acest portofoliu de proiecte trebuie selectat în 
cadrul unei Reuniuni Consultative, respectându-se simultan priorităţile şi 
obligaţiile naţionale ce revin ţărilor membre eligibile, sub convenţiile de mediu 
relevante (respectiv CBD, UNFCCC, Conventia privind Combaterea 
Deşertificării – CCD) precum şi Programele Operaţionale GEF. 
 Pentru domeniul conservării biodiversitătii şi cel al reducerii efectelor 
datorate schimbărilor climatice, în următorii patru ani, bugetul GEF 4 alocat 
României este de 17,4 milioane USD. 
 În ceea ce priveşte biodiversitatea, suma alocată României (alocare în 
grup) va fi destinată acelor proiecte ce au în vedere ecosistemele de interes 
global menite să asigure protecţia biodiversităţii, conform tratatelor, acordurilor 
sau convenţii internaţionale ratificate de România (ex: Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra diversităţii biologice din 1992, prin care a fost stabilit cadrul de 
acţiune pe plan mondial) şi respectă categoriile de activităţi eligibile prevăzute 
în cadrul Programului Operaţional GEF privind conservarea biodiversităţii. 
 Pentru România, conceptul de finanţare a viitoarelor proiecte este acela 
de stimulare a aplicării serviciilor de mediu ce pot preveni şi evită procesul de 
deteriorare a capitalului natural. Mai concret, vor fi vizate activităţile menite să 
restabilească structura biodiversităţii şi funcţionarea ecosistemelor naturale ce 
vor face parte din reţeaua ecologică Natura 2000. 
 Prin intermediul acestui Cadru de Alocare de Resurse, în domeniul 
schimbărilor climatice România va beneficia de 13,9 milioane USD (alocare 
individuală). Strategia Fondului Global de Mediu se va concentra pe măsurile 
privind adoptarea tehnologiilor bazate pe principiile eficienţei energetice şi pe 
reducerea costurilor aplicării anumitor tehnologii nepoluante. Obiectivul de 
bază în acest domeniu este acela al reducerii emisiilor gazelor ce provoacă 
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efectul de seră şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul 
Protocolului de la Kyoto – diminuarea emisiilor poluante cu 5,2% în perioada 
2008-2012, comparativ cu nivelul anului 1990. 
 Programele GEF sunt adevărate “instrumente ajutătoare” ce vin să 
completeze, prin experienţă în derularea unor importante proiecte de protecţia 
mediului, strategiile şi instrumentele standard, acţionând ca stimulente în 
vederea adoptării de măsuri pentru protecţia mediului sau accentuând tendinţa 
spre o abordare bazată pe principiul parteneriatului. 
 

• Mecanismele Financiare ale Spaţiului Economic European 2009-
2014 

 
 La data de 28 iulie 2010 au fost semnate Acordul între Uniunea Europeană, 
Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Acordul între Regatul Norvegiei şi 
Uniunea Europeană pentru Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 
2014. 
  Prin aplicarea acestui acord, România beneficiază de asistenţă financiară 
acordată de ţările AELS/SEE pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei 
dezvoltări sustenabile prin intermediul a două mecanisme: 

• Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE/EEA 
Grants), cu o alocare financiară de 190,75 euro; 

• Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants), cu o alocare 
financiară de 115,20 Meuro. 

În cadrul MF SEE, pentru sectorul Managementul şi protecţia mediului, Statele 
Donatoare vor finanţa următoarele domenii: 

1. Servicii în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor 
2. Reducerea substanţelor periculoase 
În cadrul MF Norvegian Statele Donatoare vor finanţa următoarele domenii: 
1. Stocarea şi captarea carbonului 
2. Inovare în industria verde. 
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• Programul pentru Competitivitate şi Inovare 
 
 În anul 2010 Comisia Europeană a anunţat deschiderea o nou apel 
pentru propuneri de proiecte pentru instrumentul financiar Pro-InnoEurope 
„Politici şi instrumente mai bune în sprijinul eco-inovării” în cadrul 
Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare. 
 Scopul acestui apel este de a identifica cele mai bune exemple de 
proiecte derulate în statele participante, în domenii precum reciclarea, achiziţiile 
publice ecologice şi acţiuni desfăşurate la nivel internaţional, pentru a pregăti 
terenul în vederea multiplicării lor şi pe alte pieţe. 
 Valoarea totală a acestui apel este de 3 000 000 euro, pentru o perioadă 
de până la 36 de luni, contribuţia financiară a Uniunii Europene ajungând până 
la 95% din valoarea proiectului. 
 Beneficiari: Finanţarea se acordă unui beneficiar – consorţiu format din 
3-7 parteneri reprezentând cel puţin 3 state membre ale Uniunii Europene. 
Beneficiarii trebuie să fie autorităţi ale administraţiei publice naţionale sau 
regionale, agenţii de cercetare sau alte organizaţii care acţionează în numele 
unei autorităţi publice, responsabile cu elaborarea şi/sau implementarea de 
programe şi acţiuni în sprijinul inovării. 
 

• Fonduri PHARE 
 

 Programul Phare este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare 
prin care Uniunea Europeană acordă asistenţă financiară ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est candidate la aderare la Uniune. 
 Programul Phare are trei componente: 

• Phare Naţional; 
• Phare CBC (Cross Border Co-operation), începând cu Phare 2004, MM 

nu mai este implicat în acest program ca AI; 
• Phare CES (Coeziune Economică şi Socială). 

 Tipurile de proiecte în care Ministerul Mediului (MM), prin UIP Phare, 
este implicat în cele trei componente, ca şi AI sunt: 
- Phare Naţional, ce finanţează proiecte de tipul: 

• Proiecte de Asistenţă tehnică (finanţare Phare); 
• Proiecte de Investiţii (finanţare Phare + co-finanţare mixtă asigurată de 

către Fondul Naţional); 
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• Proiecte de Twinning (finanţare Phare + co-finanţare asigurată din 
bugetul MM); 

- Phare Coeziune Economică şi Socială (CES) 
• Prioritatea D, vizează scheme de granturi şi proiecte de asistenţă tehnică 

în domeniul protecţiei mediului; 
• Prioritatea E, vizează întărirea instituţională, proiecte pentru care MM 

este AI fiind de trei tipuri:  
o Proiecte de Asistenţă tehnică (finanţare Phare); 
o Proiecte de Investiţii (finanţare Phare + co-finanţare mixtă 

asigurată de către Fondul Naţional); 
o Proiecte de Twinning (finanţare Phare + co-finanţare din bugetul 

MM); 
 Ministerul Mediului gestionează proiectele Phare din domeniul 
protecţiei mediului pentru care este Autoritate de Implementare (AI), prin 
intermediul UIP Phare şi se raportează în acest sens la două Autorităţi 
Contractante (AC): 

• Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP), pentru Phare Naţional şi 
Phare CES prioritatea D; 

• Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) 
pentru Phare CBC şi Phare CES, prioritatea E. 

 Cu fiecare din cele două Autorităţi Contractante, (OPCP şi MDLPL), 
MM a încheiat Acorduri de Implementare, prin care părţile stabilesc cadrul 
tehnic, legal şi administrativ pentru executarea măsurilor finanţate în România, 
în cadrul programului Phare cu referire la proiectele în care MM este implicat. 
 Pentru monitorizarea implementării proiectelor din domeniul protecţiei 
mediului finanţate din programul Phare, în cadrul Ministerului Mediului s-a 
stabilit Unitatea de Implementare a Proiectelor Phare (UIP Phare) prin Ordinul 
de Ministru. 
 
2. Programe Finanţare Rambursabilă 
 

• Diminuarea riscurilor 
• Programul de Investitii prioritare pentru Gospodarirea Apelor 
• Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 
• Reconstrucţia Drumurilor Forestiere 
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3. Programe Finanţate din Fondul de Mediu 
 
 Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care 
asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru 
protecţia mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul 
plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”.  Administraţia Fondului 
pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului. 
 Programele finanţate din Fondul pentru mediu : 

 Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2011 
(Programul RABLA) 

Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini 
agricole autopropulsate 2011 (Programul RABLA pentru tractoare) 

 Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încalzire (Programul “Casa Verde”) – Persoane Fizice. 

 Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încalzire (Programul “Casa Verde”) – Persoane Juridice. 

 Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 

 Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile. 
 Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 

spaţii verzi în localităţi 
 Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării 

efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de 
gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului. 

 Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia 
mediului. 

 Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. 

 Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv 
monitorizarea calităţii aerului. 

 Programul privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor 
periculoase. 
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 Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti. 
 Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric. 

 
• Programe Finanţate de la Bugetul de Stat 

 
 Programe multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. 



 

4. 

4.CADRUL INSTITUŢIONAL 
 
 
 4. 1. Organizaţii globale interguvernamentale 
  
 Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) cuprinde 15 agenţii 
specializate, cum ar fi: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii 
(IFAD); Fondul Monetar Internaţional (FMI); Organizaţia Internaţională 
Maritimă (IMO); Organizaţia pentru Agricultură si Alimentaţie (FAO); 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă si Cultură (UNESCO); 
Banca Mondială (BM), 10 programe, fonduri si alte organisme, amintim: 
Conferinţa Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Programul 
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP); Programul Naţiunilor Unite pentru 
Asezări Umane (UN-HABITAT), Fondul Naţiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF); Programul Mondial pentru Alimentaţie (WFP), etc. 
 Principala sursă de finanţare a bugetului ONU este contribuţia statelor 
membre, nivelul acesteia fiind evaluat de către Adunarea Generală pe baza 
recomandărilor Comitetului pentru Contribuţii (format din reprezentanţi ai 18 
ţări membre). Criteriul fundamental care stă la baza stabilirii nivelului 
contribuţiei fiecărei ţări este capacitatea reală de plată a acesteia. Nivelul 
maxim al unei contribuţii este de 22% din bugetul total, iar cel minim este de 
0,001%. România este stat membru ONU din 14 decembrie 1995, iar nivelul 
contribuţiei în 2004 era stabilit la 0,060%.  
 Dintre structurile ONU, cel mai important rol în crearea si dezvoltarea 
dreptului internaţional al mediului o are Adunarea Generală, care a adoptat 
diverse rezoluţii, programe, declaraţii care au constribuit la conturarea şi 
dezvoltarea principiilor juridice privind protecţia şi 
conservarea mediului. De asemenea, sub egida ONU au fost elaborate o serie de 
tratate si convenţii internaţionale de bază în materia dreptului internaţional 
privind mediul. 
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 Ca urmare a faptului că, deteriorările de mediu nu cunosc frontiere, încă 
de la începutul anilor '70, au fost demarate acţiuni internaţionale de protejare. În 
anul 1972 a fost convocată la Stockholm prima Conferinţă ONU pentru Mediu. 
Una dintre consecinţele Conferinţei l-a reprezentat Programul Naţiunilor Unite 
pentru Mediu (PNUE), de fapt, un organism internaţional cu sediul la Nairobi 
(Kenya). PNUE este cea mai înaltă autoritate de mediu din cadrul sistemului 
Naţiunilor Unite. Rolul său este acela de apărător al mediului si al utilizării 
durabile a resurselor naturale. În acest sens, PNUE colaborează cu diverşi 
parteneri: organizaţii ONU, organizaţii internaţionale, guverne naţionale, ONG-
uri, etc. 
 
 Structura organizatorică: 

• Consiliul de administraţie este format din reprezentanţii a 58 de 
state, aleşi de Adunarea Generală. Se întruneste în fiecare an şi 
elaborează politica în domeniu şi un raport anual asupra 
activităţii Comitetului Economic şi Social. 

• Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi: este format dintr-un 
preşedinte, trei vicepreşedinţi ţi un raportor. 

• Secretariatul: este condus de un director executive, are rolul de a 
centraliza acţiunile PNUE si de a asigura coordonarea între 
organismele Naţiunilor Unite în materie de mediu. 

• Fondul de Mediu: furnizează ajutor financiar care să permit 
atingerea obiectivelor PNUE. Fondul este constituit din 
contribuţiile voluntare ale statelor membre. 

 Activitatea PNUE constă în:  
- evaluarea condiţiilor si tendinţelor de evoluţie a mediului la nivel mondial, 
regional si naţional; - dezvoltarea de instrumente naţionale/internaţionale de 
protecţie a mediului;  
- consolidarea instituţională în scopul unei mai bune gestiuni ambientale; 
- facilitarea transferului de know-how în domeniul dezvoltării durabile;  
- încurajarea noilor parteneri si a iniţiativelor privind protecţia mediului, din 
cadrul societăţii civile si a sectorului privat. 
 
  Printre principalele preocupări PNUE se numără aplicarea „Planului 
Vigie”. Acesta este un program de supraveghere a mediului la nivel mondial, 
prin care se colectează date privind starea mediului. 
  Planul are la bază următoarele elemente: 
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♦ GEMS – Sistemul Mondial de Supraveghere Continuă a Mediului – prin 
care se realizază observarea continuă a situaţiei oceanelor, resurselor 
natural regenerabile, polării transfrotaliere si a climei; 

♦  GRID – Baza de Date asupra Resurselor Mondiale – reprezintă sub 
forma hărţilor informatizate datele colectate în cadrul GEMS INFO 
TERRA. Se realizează astfel un sistem de răspunsuri la problemele de 
mediu identificate, aplicat datorită unei reţele mondiale de 
corespondenţi naţionali;  

♦ RISCPT – Registrul Naţional de Substanţe Chimice Potenţial Toxice – 
colectează si difuzează date asupra influenţei pe care produsele chimice 
o pot avea asupra mediului. Se urmăreste promovarea schimbului de 
informaţii cu privire la peste 500 de substanţe catalogate. O listă 
oficială grupează informaţiile referitoare la deciziile si recomandările 
naţionale si internaţionale adoptate în materie. 

 În anul 1982 a fost numită o Comisie ONU „pentru mediu si dezvoltare” 
care să realizeze o cercetare privitoare la relaţia mediu - dezvoltare economică 
si să prezinte un raport cât mai detaliat. Pusă sub conducerea doamnei Gro 
Harlem Brundtland, atunci ministru de externe al Norvegiei, comisia a realizat 
un cuprinzător raport cunoscut sub numele de Our common future („Viitorul 
nostru comun”, 1987), dar mai ales sub cel de „Raportul Brundtland”, operă 
capitală, căci a statuat o noua concepţie, denumită „dezvoltare durabilă” 
(sustainable development). Ea pune la baza dezvoltării economice în limitele 
impuse de protejarea mediului, enunţând următoarea idee fundamentală: 
dezvoltarea durabilă înseamnă utilizarea resurselor naturale necesare nevoilor 
prezente fără ca aceasta să compromită posibilitatea generaţiilor viitoare de a-
si satisface propriile nevoi. 
 Comisia asupra dezvoltării durabile a fost creată de Adunarea Generală 
a ONU în 1992. Este formată din 53 de reprezentanţi si are drept scop 
coordonarea si controlul aplicării hotărârilor adoptate în cadrul Conferinţei 
Mondiale de la Rio de Janeiro (1992). 
UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) a 
fost fondată la 16 noiembrie 1945. Are sediul în Paris, dar numără şi 73 de 
suboficii active în diverse ţări ale lumii.  Scopul organizaţiei este de a 
contribui la pacea si securitatea lumii prin colaborarea între naţiuni în domeniul 
educaţiei, stiinţei, culturii si comunicaţiei pentru a se reusi impunerea 
respectului faţă de justiţie, corectitudinea justiţiei si respectarea drepturile 
fundamentele ale omului, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie, conform 
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Cartei Naţiunilor Unite. România este membră UNESCO din anul 1956. Toate 
programele stiinţifice derulate de UNESCO se concentrează pe promovarea 
dezvoltării durabile ca mod de viaţă. 
 Obiectivele sunt conservarea diversităţii biologice si a resurselor 
naturale si adoptarea dezvoltării economice si sociale în consens cu păstrarea 
valorilor culturale din fiecare ţară în parte. 
 Programul „Omul si Biosfera” a fost lansat în 1971 de către UNESCO, 
pentru a promova relaţiile armonioase dintre oameni şi mediu. 
 Denumirea de rezervaţie a biosferei a fost adoptată în cadrul acestui 
program. Funcţiile rezervaţiei biosferei au fost stabilite ca fiind: 

♦ Conservarea ecosistemelor naturale, a resurselor genetice şi a 
ecosistemelor pentru generaţiile viitoare; 

♦ Păstrarea formelor tradiţionale de folosire a pământului; 
♦ Găsirea modului de administrare durabilă a resurselor natural spre 

bunăstarea populaţiei, fără să degradeze mediul; 
♦ Obţinerea de informaţii în cadrul reţelei mondiale de rezervaţii ale 

biosferei, incluzând acţiuni de monitoring, cercetare, instruire, educaţie 
si schimburi de cunostinţe pentru sprijinirea populaţiei si a economiei 
locale; 

♦ Cooperarea internaţională pentru rezolvarea problemelor protecţiei şi 
administrării resurselor naturale. 

 UNESCO a aprobat până acum un număr de 311 rezervaţii ale biosferei, 
dintre care 127 sunt în Europa. În România au fost declarate până acum trei 
rezervaţii ale biosferei, si anume: Parcul Naţional Retezat (10 ianuarie 1980), 
Pietrosul Rodnei (10 ianuarie 1980), Delta Dunării (1 septembrie 1990). 
 În iulie 1993, în cadrul Curţii Internaţionale a ONU (Haga), în baza art. 
26, al.1 din Statutul CIJ, a fost constituită Camera privind chestiunile ecologice 
(The Hague Chamber of environmental issues). 
 Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) este for mondial 
inter-guvernamental pentru cooperarea stiinţifică si tehnică în domeniul nuclear. 
Ca agenţie specializată din sistemul Naţiunilor Unite, AIEA are sediul la 
Centrul Internaţional din Viena - Austria. AIEA a fost creată prin Conferinţa de 
la New York din 26 octombrie 1956, ca organizaţie autonomă legată de 
Consiliul de Securitate al ONU. AIEA stabileste reguli privind transportul 
materialelor radioactive si emite norme de securitate nucleară. Ca urmare a 
accidentului de la Cernobîl din 1986, sub egida AIEA, au fost adoptate două 
documente internaţionale: Convenţia privind notificarea rapidă a unui accident 
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nuclear şi Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau 
urgenţă radiologică. 
 
 4.2. Organizaţii internaţionale/naţionale neguvernamentale (ONG) 
 
 ONG-urile reprezintă cele mai active forme prin care societatea civilă îşi 
poate exprima interesul pentru protecţia mediului. ONG-urile au un rol 
important în ansamblul instituţional şi în influenţarea politicilor de mediu. 
Importanţa ONG-urilor dedicate protecţiei mediului a crescut după anul 1972. 
 Termenul de ONG datează din anul înfiinţării Naţiunilor Unite (1949), 
iar primele astfel de organizaţii apar în lumea occidentală. Dintre organizaţiile 
nonguvernamentale mai importante amintim: Uniunea Internaţională pentru 
Protecţia Naturii (1948), Sierra Club (1972), Coaliţia ONG-urilor Africane 
(1976), Reţeaua Lumii a Treia (1985), Greenpeace International, Friends of the 
Earth International, World Wide Fund for Nature etc. Numărul de ONGuri 
existente dedicate protecţiei mediului este greu de stabilit. În 1982 era estimat la 
peste 15.000, 85% dintre acestea fiind localizate în America de Nord si în 
Europa, iar în 1996 acestea se pare că depăşeau 100.000. ONG-urile sunt 
diversificate ca scop, mărime, activitate, filozofie, grad de instituţionalizare si 
problematică de mediu abordată. Cele mai multe din ele sunt organizaţii locale 
si naţionale. Raportul Brundtland (1987) a subliniat rolul important al ONG-
urilor pe scena internaţională începând cu Conferinţa de la Stockholm. 
 
 După de-al doilea război mondial, în 1948, a fost creată sub egida 
UNESCO, Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN), cu 
sediul în Elveţia. Printre membrii săi se numără state, organizaţii 
nonguvernamentale, instituţii de cercetare si organisme de conservare din peste 
100 de state. Obiectivul principal al Uniunii este promovarea conservării si a 
utilizării durabile a resurselor vii, având în acest sens un rol consultativ pe lângă 
guverne si diferite instituţii de conservare, difuzare de informaţii pertinente, 
asistenţă tehnică etc. Cele 6 comisii UICN se ocupă de problematica speciilor 
ameninţate, a zonelor protejate, dreptului mediului, strategiei şi planificării 
mediului. UICN asigură servicii si asistenţă în domeniul politicilor si 
programelor de conservare a diversităţii biologice şi utilizării durabile a 
resurselor naturale. 
 
 World Wide Fund for Nature (WWF, Fondul Mondial pentru Natură) 
este o organizaţie nonguvernmentală pentru conservarea naturii şi restaurarea 
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ecologică a mediului natural. Organizaţia era denumită înainte şi World 
Wildlife Fund, care rămâne numele oficial în Statele Unite şi Canada. Fondată 
în 1961 (ca fundaţie privată de drept elveţian), WWF este una dintre cele mai 
mari si eficiente organizaţii internaţionale independente care derulează proiecte 
pentru conservarea naturii. WWF are aproximativ 5 milioane de susţinători în 
toată lumea şi o reţea activă în peste 100 de ţări. 
 Începând cu 1985, WWF a investit peste 1.165 milioane dolari în peste 
11.000 de proiecte derulate în 130 de ţări. Toate aceste proiecte au un rol 
important în campania de oprire a degradării accelerate a mediului pe glob. 
Organizaţia este aproape unică prin faptul că îsi face simţită prezenţa de la nivel 
local până la nivel global. WWF a început să lucreze în România încă de la 
mijlocul anilor ’90, sprijinind proiectele de protecţie şi refacere a zonelor 
umede din Delta Dunării. Înfiinţarea oficială a unui birou WWF înregistrat în 
România, în anul 2006, a subliniat importanţa pe care România o are pentru 
natură atât în Europa, cât si pe plan mondial. 
 
 Greenpeace este o organizaţie non-profit cu o prezenţă în 40 de ţări din 
Europa, America, Asia şi Pacific. A luat fiinţă la Amsterdam în 1971 şi are 
peste 2,8 milioane de suporteri din lumea întreagă. Pentru a-si menţine 
independenţa, Greepeace nu acceptă donaţii din partea guvernelor, corporaţiilor 
sau a partidelor politice dar, se sprijină pe contribuţiile suporterilor individuali 
şi pe granturile unor fundaţii. Greenpeace a făcut campanie împotriva degradării 
mediului încă din 1971 atunci când un mic vas având la bord voluntari şi 
jurnalişti naviga prin Amchitka (o zonă din sudvestul Alaskăi) zonă în care 
Guvernul Statelor Unite era implicat în coordonarea unor teste nucleare. Ca 
urmare a campaniei Greenpeace Guvernul SUA a stopat în acelaşi an testele 
nucleare în Amchitka. Greenpeace a jucat un rol important în: a contribuit la 
adoptatarea unui moratorium privind comerţul cu balene; la adoptarea unei 
convenţii a Naţiunilor Unite privind un mai bun management al pescăriilor din 
lumea întreagă; înfiinţarea unui sanctuar al balenelor în Oceanul Sudic; a 
contribuit la adoptarea unui moratorium pe 50 de ani privind exploatarea 
minereurilor din Antarctica; a contribuit la stoparea/diminuarea deversării 
deseurilor industriale, petroliere si radioactive. 
 
 4.3. Organizaţii regionale 
 
 HELCOM (Helsinki Commission) este o organizaţie care încearcă să 
protejeze mediul marin al Mării Baltice împotriva tuturor surselor de poluare, 
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prin intermediul cooperării interguvernamentale între Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Germania, Lituania, Letonia, Polonia, Rusia, Suedia şi UE. HELCOM 
este organul guvernator al „Convenţiei Marine de Protejare a Mediului din zona 
Mării Baltice” cunoscută sub numele de Comisia Helsinki. HELCOM 
funcţionează ca: 

• un for care impune politici de protejare a mediului din zona Mării 
Baltice; 

• organizaţie care furnizează informaţii despre starea mediului marin, 
eficienţa măsurilor pentru protejarea acestui mediu, iniţiative si poziţii 
care formează o bază pentru luarea deciziilor în alte foruri 
internaţionale; 

• organizaţie care încearcă să se asigure ca standardele pentru protejarea 
mediului sunt implementate de toate statele din jurul Mării Baltice; 

• organizaţie capabilă să stabilească un răspuns promt în caz de incidente 
maritime majore. 

 Comisia adoptă recomandări pentru protejarea mediului marim, pe care 
guvernele ţărilor membre trebuie să le introducă în legislaţiile şi programele 
naţionale. 
 
 Organizaţia Statelor Americane (OSA) a luat fiinţă în 1948. În materia 
protecţiei mediului a elaborat si implementat proiecte pentru valorificarea 
apelor continentale, cu sprijinul PNUE. În 1996 a avut loc primul summit al 
organizaţiei pe problema dezvoltării durabile. 
 Departamentul pentru Dezvoltarea Durabilă participă în peste 50 de 
programe si proiecte interstatale, valoarea cofinanţărilor atingând 10milioane de 
dolari pe an. Printre domeniile de acţiune se numără (OSA,2006): 
- Managementul durabil al resurselor de apă; 
- Reducerea riscului de dezastre naturale; 
- Promovarea surselor de energie regenerabile; 
- Conservarea si utilizarea durabilă a resurselor biologice. 
- Politica si legislaţia de mediu. 
 În decembrie 2006 a avut loc Prima Întâlnire Interamericană a 
Miniştrilor şi ai Înaltelor Autorităţi în domeniul Dezvoltării Durabile. 
  În august 2007, în Guatemala, discuţiile au continuat în privinţa 
managementului integrat al resurselor de apă. 
 Uniunea Africană (53 de state membre) este organizaţia care succedă 
Organizaţiei Unităţii Africane (OUA fondată în 1963). Creată după modelul 
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Uniunii Europene, scopurile sale sunt promovarea democraţiei, drepturile 
omului si dezvoltarea pe continentul african, în special pentru creşterea 
nivelului investiţiilor străine prin intermediul programului Noul Parteneriat 
pentru Dezvoltarea Africii (NEPAD). Ales în martie 2004, Parlamentul 
Panafrican s-a deschis în septembrie 2004 în Africa de Sud. Actualmente, 
acesta are doar un rol consultativ.  
 În 1963 a fost înfiinţat, în Tanzania, Colegiul African pentru 
Management în domeniul conservării vieţii sălbatice, iar în 1968 a fost adoptat 
Tratatul asupra Protecţii Vieţii Sălbatice în Africa.  
 Atenţia asupra protecţiei mediului s-a intensificat odată cu cresterea 
preocupărilor pentru dezvoltare.  Printre priorităţile Uniunii se numără: seceta si 
desertificarea, despăduririle si degradarea solurilor, asezările umane, 
salubritatea mediului, sănătatea si aprovizionarea cu apă, poluarea masivă si 
conservarea resurselor naturale, educaţia ecologică. 
 
 4.4. Instituţii/organisme europene 
 
 Consiliul Europei este compus din 46 de state membre (România este 
membră din 1993 şi a deţinut presedinţia între noiembrie 2005 si mai 2006) la 
care se adaugă o serie de state cu statut de observator. Consiliul Europei, cu 
sediul la Strasbourg, a luat naştere la 4 mai 1949. Asadar, nu are nicio legătură 
cu structura instituţională din cadrul UE şi este diferit de Consiliul European 
sau de Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei are două dimensiuni: una 
federalistă, reprezentată de Adunarea Parlamentară, alcătuită din parlamentari 
proveniţi din parlamentele naţionale si cealaltă, interguvernamentală, 
întruchipată de Comitetul Miniştrilor, alcătuit din miniştrii de externe ai statelor 
membre. 
 Pe ordinea de zi a Adunării Parlamentare a Consiliului figurează în 
fiecare sesiune, probleme vizând mediul. În 1962, sub egida Consiliului, a fost 
creat Comitetul european pentru salvarea naturii si a resurselor naturale. Între 
1968-1974, Consiliul s-a preocupat de diverse aspecte vizând poluarea aerului 
si a apelor continentale. Dintre cele mai importante documente elaborate de 
Consiliul Europei în anii '60 si '70 se numără: Carta apei (1968), Declaraţia 
privind principiile referitoare la lupta împotriva poluării aerului (1968), Carta 
solurilor (1972). În 1993, sub egida Consiliului Europei, s-a semnat Convenţia 
privind răspunderea civilă pentru daune rezultate din activităţi periculoase 
pentru mediu. Din punct de vedere juridic, contribuţia cea mai importantă a 
Consiliului în domeniul protecţiei mediului rămâne Convenţia referitoare la 
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conservarea vieţii sălbatice si mediul natural în Europa, adoptată la Berna la 19 
septembrie 1979.  Convenţia îsi declară un triplu obiectiv: 
a) asigurarea conservării florei, faunei sălbatice si a habitatelor lor naturale; 
b) încurajarea cooperării între state 
c) acordarea unei atenţii particulare speciilor, inclusiv celor migratoare, 
periclitate si vulnerabile. 
 Consiliul Europei se concentrază şi asupra problemelor conexe cu cele 
ale ocrotirii mediului, de exemplu, cooperarea în materie de sănătate publică. 
 
 Organizaţia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) este o 
organizaţie internaţională care îsi are originile în anul 1948, sub numele de 
Organisation for European Economic Co-operation, (OEEC), Organizaţia 
pentru Cooperare Economică Europeană, pentru a ajuta la administrarea 
planului Marshall pentru reconstrucţia Europei după cel de-al doilea război 
mondial. Mai târziu, calitatea de membru a fost extinsă pentru statele din afara 
Europei, iar în 1961 s-a reorganizat luând numele de Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD). 
 Schimburile de informaţii si analize dintre guvernele OCDE sunt puse la 
dispoziţia celor interesaţi de un secretariat aflat la Paris. Secretariatul culege 
date, monitorizează direcţii de acţiune, analize si prognozează dezvoltările 
economice. Acesta cercetează si schimbările sociale sau modelele comerciale 
dezvoltate, mediul, agricultura, tehnologia, taxele si alte domenii. OCDE a 
formulat pentru prima dată definiţia internaţională a poluării si a enunţat 
principiile fundamentale care trebuie să fie aplicate poluării transfrotaliere. Prin 
Recomandarea adoptată de Consiliul OCDE (C(74)224) la 14 noiembrie 1974 
privind proclamarea principiilor referitoare la poluarea transfrontalieră, s-a 
precizat: „înţelegem prin poluare, introducerea de către om, direct sau indirect, 
de substanţe ori de energie în mediu, care antrenează consecinţe prejudiciabile 
care pot să pună în pericol sănătatea omului, a dăuna resurselor biologice si 
sistemelor ecologice, aaduce atingere argumentelor, ori a împiedica alte utilizări 
legitime ale mediului”. Un alt principiu la afirmarea căruia OCDE şi-a adus 
contribuţia a fost cel al egalităţii de acces al rezidenţilor străini la procedurile 
administrative si judiciare ale statului unde se situează originea deteriorării 
mediului, potrivit căruia dacă activităţile desfăsurate în limitele jurisdicţiei ori 
sub controlul unui stat deteriorează ori riscă să deterioreze mediul unui alt stat, 
rezidenţii acestuia din urmă care sunt ori riscă să fie afectaţi trebuie să poată să 
acceadă la procedurile administrative si judiciare ale statului unde se situează 
originea deteriorării mediului în aceleasi condiţii ca rezidenţii acestui ultim stat.  
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 Un rol de pionierat a avut OCDE şi în privinţa deşeurilor toxice şi 
periculoase. Prin  Recomandarea C(83)180) de la 1 februarie 1984 a fost definit 
deseul. În ultimii ani, prioritatea organizaţiei a reprezentat-o eliminarea 
deseurilor radioactive. În acest sens, OCDE a pus la punct un mecanism 
multilateral de consultare şi supraveghere privind imersiunea deseurilor 
radioactive în mare. 
 
 Agenţia Europeană de Mediu (AEM) are sediul la Copenhaga 
(Danemarca) si a fost creată prin Regulamentul Consiliului nr. 1210/90 din 7 
mai 1990. Din punct de vedere organizatoric, AEM are un consiliu de 
administraţie, compus dintr-un reprezentant din partea fiecărui SM al UE si din 
doi reprezentanţi ai Comisiei Europene. Acestia îşi aleg preşedintele şi 
elaborează propriul regulament (art. 8). AEM este condusă de un director 
executiv (mandat de cinci ani), numit de consiliul de administraţie, pe baza 
propunerii Comisiei; este reprezentantul legal al Agenţiei fiind dotat cu o serie 
de funcţii executive (art. 9, al. 1). De asemenea, există un birou si un comitet 
stiinţific. 
 AEM are ca scop principal colectarea, prelucrarea şi furnizarea de 
informaţii privind mediul către decidenţi si către public. Acest lucru se 
realizează prin activităţi permanente de monitorizare a mediului si semnalarea 
în timp util a problemelor pe cale de apariţie. Astfel, activitatea sa constă în (art. 
9): furnizarea de informaţii pe baza cărora sunt întemeiate deciziile politice; 
promovarea celor mai bune practici în domeniul tehnologiilor şi protecţiei 
mediului; sprijinirea Comisiei Europene în diseminarea rezultatelor cercetărilor 
în domeniul mediului.  Activităţile amintite se subsumează ducerii la bun 
sfârsit a „sarcinii de a garanta aplicarea legislaţiei comunitare în materia 
mediului înconjurător”.  Deşi nu este direct implicată în procesul de decizie, 
comunicările şi rapoartele sale asupra situaţiei mediului joacă un rol esenţial în 
adoptarea noilor strategii şi măsuri de protecţie a mediului la nivel unional şi 
fundamentează majoritatea deciziilor.  
 Operaţională în Copenhaga începând din anul 1994, AEM este în centrul 
reţelei EIONET (European Environment Information and Observation Network, 
Reţeaua Europeană de Informare şi Observare pentru Mediu), o reţea de 
organisme şi instituţii din domeniul mediului, active în statele membre si prin 
care aceasta colectează si distribuie informaţii si date legate de mediu. 
 România este membră a Agenţiei Europene de Mediu începând din 
noiembrie 2001. 
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 4.5. Instituţii şi organe ale Uniunii Europene 
  
 Uniunea Europeană se sprijină pe un sistem instituţional unic în lume. 
Statele membre au transferat anumite atribute de suveranitate unor instituţii 
independente, care reprezintă interesele UE în ansamblul său, ale SM si ale 
cetăţenilor. Potrivit art. 13 din versiune consolidată a Tratatului privind 
Uniunea Europeană, Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează 
promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor şi susţinerea intereselor sale, 
ale cetăţenilor săi şi ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a 
eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor ei. 
 Conceptul de instituţii ale UE se caracterizează prin câteva elemente 
specifice: 

 Sunt create prin tratatele de înfiinţare a Comunităţilor Europene 
(a Uniunii Europene); 

 Acestea au rolul de a pune în aplicare, în virtutea competenţelor 
lor, reguli juridice fundamentale de constituire şi funcţionare a 
Uniunii Europene, în ansamblul său; 

 Sunt dotate cu puterea de a lua decizii, în domeniile pentru care 
sunt competente şi de a le impune SM. Astfel, ele se desprind de 
schema tradiţională a cooperării internaţionale, unde executarea 
acordurilor, tratatelor, etc rămâne la latitudinea semnatarilor; 

 Beneficiază de o anumită autonomie juridică, administrativă, 
financiară; 

 Prin natura lor, ele reprezintă interesele Uniunii (Comisia), a 
statelor membre (Consiliul de Ministri), a popoarelor UE 
(Parlamentul European) şi cele ale justiţiei (Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene).  

Instituţiile pot fi de orientare supranaţională: Comisia, Parlamentul 
European, Curtea de Justiţie sau de orientare interguvernamentală: Consiliul de 
Miniştri. 
 Organele Uniunii se diferenţiază prin faptul că: 
- Au funcţii consultative, cu caracter tehnic sau financiar, auxiliar; 
- Unele sunt prevăzute prin tratate, altele sunt create de către instituţiilem 
Uniunii în vederea exercitării atribuţiilor acestora din urmă. Cele stabilite prin 
tratate pot avea personalitate juridică sau o simplă autonomie financiară. Cele 
create de către instituţii trebuie să aibă fundamentul în tratate, să nu fie dotate 
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cu putere de decizie proprie, ci cu funcţii de execuţie strict controlate, astfel 
încât să nu se modifice echilibrul instituţional. 
 Din decembrie 2009, instituţiile Uniunii sunt: 

 Parlamentul European; 
 Consiliul European; 
 Consiliul; 
 Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”); 
 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 
 Banca Centrală Europeană; 
 Curtea de Conturi. 

 Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite 
prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de 
acestea. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet 
Economic şi Social European şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită 
funcţii consultative. 
 Implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii se 
manifestă prin cooperarea acestuia cu celelalte instituţii şi implicarea în 
procesul de codecizie (denumită după Tratatul de la Lisabona „procedura 
legislativă ordinară”). Procedura legislativă ordinară se va extinde spre noi 
domenii de politică, precum libertatea, securitatea şi justiţia. În anul 1973, 
Parlamentul a înfiinţat un Comitet de mediu, sănătate publică si politică a 
consumatorului, format din specialisti si responsabil pentru iniţiativele 
legislative privind protecţia mediului si protecţia consumatorului. 
 
 



 

5. 

5.ORGANISME 
INSTITUŢIONALIZATE 

 
 
 5.1. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Guvernului. Ministerul Mediului şi Pădurilor este organizat şi 
funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1635/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului. 
 Ministerul Mediului îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare 
strategică, dezvoltare durabilă,  infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, 
meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale 
protejate, gestionarea deşeurilor, gestionare substanţelor şi preparatelor 
periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea calităţii 
aerului şi zgomotului ambiental, şi administrarea managementului silvic. 
 Ministerul Mediului realizează politica în domeniile mediului şi 
gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările 
specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii 
generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în 
domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, 
coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii. 
 Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului 
de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi 
urmăreşte implementarea acesteia, precum şi coordonarea activităţii de 
integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în 
concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. 
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 Ministerul Mediului exercită următoarele funcţii: 
• funcţia de strategie; 
• funcţia de reglementare şi avizare; 
• funcţia de reprezentare; 
• funcţia de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; 
• funcţia de administrare; 
• funcţia de implementare şi coordonare a asistenţei financiare 

neramburasabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul 
mediului şi pădurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare, 
naţionale, precum şi de gestionare a creditelor externe, altele decât cele 
comunitare, în domeniile sale de activitate; 

• funcţia de monitorizare, inspecţie şi control. 
 

 În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului şi Pădurilor 
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
 
 I. Funcţia de strategie: 
1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de 
activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; 
2. elaborează strategii şi politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi 
dezvoltării durabile şi silviculturii, pe care le supune Guvernului spre adoptare; 
3. coordonează elaborarea şi supune aprobării Guvernului Planul naţional de 
acţiune pentru protecţia mediului; 
4. elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare a zonelor împădurite şi a celor cu risc de eroziune a 
solului; 
5. elaborează Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri 
în România; 
6. stabileşte conţinutul-cadru al planurilor de management şi al regulamentelor 
ariilor naturale protejate; 
7. elaborează Strategia naţională în domeniul silviculturii şi acţionează pentru 
apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate 
public a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea 
fondurilor de vânătoare atribuite, potrivit legii; 
8. elaborează Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, 
conservarea patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor 
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de cabaline cu valoare genetică ridicată, creştere, ameliorare, calificare şi 
perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură; 
9. elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi 
programelor naţionale sectoriale în domeniile protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor şi silviculturii, după cum urmează: 
a) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind protecţia atmosferei; 
b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor 
climatice; 
c) Strategia naţională şi Planul naţional de gestiune a deşeurilor; 
d) Strategiile şi planurile naţionale privind gestionarea substanţelor şi 
preparatelor periculoase; 
e) Strategia naţională şi Planul naţional pentru conservarea biodiversităţii; 
f) Strategia naţională şi Planul naţional privind biosecuritatea; 
g) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii; 
h) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea 
resurselor de apă; 
i)Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de 
acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; 
j)Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO(x), COV şi 
NH(3); 
k) Programul naţional de reducere a emisiilor de SO(2), NO(x) şi pulberi 
provenite din instalaţiile mari de ardere; 
l)Programul operaţional sectorial mediu; 
m) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; 
 
 II. Funcţia de reglementare şi avizare: 
1. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate; 
2. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi 
avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă; 
3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor 
legale; 
4. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor, în scopul asigurării dezvoltării durabile în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
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5. asigură, în condiţiile legii, elaborarea de studii şi cercetări necesare 
domeniilor sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea rezultatelor 
acestora; 
6. identifică şi propune indicatori privind dezvoltarea durabilă, mediul şi 
gospodărirea apelor şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistică în scopul 
adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele 
statistice internaţionale; 
7. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor 
internaţionale din sfera sa de competenţă, reprezintă interesele statului în 
diferite instituţii şi organisme bilaterale şi internaţionale şi dezvoltă relaţii de 
cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state, în condiţiile legii; 
8. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru 
participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la 
nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi 
facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; 
9. exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte; 
10. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea 
dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi 
dezvoltarea durabilă; 
11. coordonează elaborarea formei finale a poziţiei României în promovarea 
noului acquis de mediu la nivelul Uniunii Europene; 
12. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de 
acţiune pentru protecţia mediului; 
13. elaborează şi promovează acte normative necesare punerii în aplicare a 
prevederilor procedurii de organizare şi coordonare a Schemei de management 
şi audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizaţiilor 
la această schemă; 
14. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în 
domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor 
necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul şi dezvoltarea 
durabilă, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul 
mediului; 
15. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu 
capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării 
durabile; 
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16. asigură cadrul naţional privind biosecuritatea; 
17. organizează sistemul naţional de monitorizare integrată a calităţii şi 
radioactivităţii mediului, coordonează activitatea acestuia şi aprobă raportul 
annual privind starea mediului; 
18. elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, 
regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, 
hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a 
barajelor; 
19. avizează planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate 
şi propune aprobarea acestora conform legislaţiei în vigoare; 
20. actualizează, pe baza informaţiilor primite din partea autorităţilor şi 
instituţiilor din cadrul administraţiei publice centrale, Strategia naţională de 
dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, pe care o supune 
Guvernului spre adoptare; 
21. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul 
apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia; 
22. elaborează şi urmăreşte aplicarea programului de eliminare treptată a 
emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape. 
 
 III. Funcţia de reprezentare: 
1. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din 
domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile şi silviculturii; 
2. colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 
pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse 
de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor 
împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor 
distructive ale apelor; 
3. cooperează în domeniul său de activitate cu alte autorităţi la nivel central, cu 
Academia Română, cu instituţii ştiinţifice specializate, cu instituţii de 
învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţii economice, organizaţii 
neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 
 
 IV. Funcţia de autoritate de stat în domeniile sale de activitate: 
1. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru 
participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la 
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nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi 
facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; 
2. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, 
instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare 
pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu 
în celelalte politici sectoriale; 
3. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte 
măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare 
regional şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele 
stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; 
4. propune şi recomandă autorităţilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri 
care să asigure conformarea cu legislaţia comunitară de mediu; 
5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a 
investiţiilor de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor şi silvicultură; 
6. asigură, la nivel naţional, controlul respectării de către persoanele juridice şi 
fizice a reglementărilor din domeniile mediului şi gospodăririi apelor şi 
silviculturii 
7. asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi 
inginerie tehnologică şi stabileşte conţinutul şi priorităţile programelor de 
dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate; 
8. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în 
domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei, 
hidrogeologiei şi silviculturii; 
9. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, 
proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează şi realizează 
contractile de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în 
domeniu; 
10. iniţiază şi dezvoltă programe de educaţie şi de instruire a specialiştilor în 
domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi 
cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului; 
11. coordonează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale 
protejate cărora li s-au încredinţat administrarea şi/sau custodia; 
12. reprezintă domeniul ariilor naturale protejate în relaţiile interne şi externe; 
13. solicită autorităţilor şi instituţiilor din cadrul administraţiei publice central 
informaţii necesare elaborării Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în 
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acord cu politica europeană în materie, elaborează strategia, pe care o supune 
Guvernului spre adoptare; 
14. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la 
realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă pe domeniile 
de responsabilitate ale acestora şi propune, după caz, revizuirea planurilor de 
acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie; 
15. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de 
dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de 
celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale; 
16. coordonează activităţile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce 
priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; 
17. coordonează actualizarea anuală a Registrului naţional privind inventarul 
instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării şi elaborează raportările solicitate de instituţiile 
europene şi internaţionale; 
18. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, 
precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă 
pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii 
internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care 
România este parte; 
19. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului şi gospodăririi 
apelor, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale; 
20. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiental; 
21. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului; 
22. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind substanţele 
şi preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, 
potrivit legii; 
23. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind solul, 
subsolul şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi 
competente, potrivit legii; 
24. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii şi 
conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi 
faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea şi buna 
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administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi 
practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea structurilor 
de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, 
aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate şi executarea 
controlului privind respectarea legislaţiei specifice; 
25. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin 
cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor de 
protecţie a mediului şi gospodărire a apelor şi silviculturii; 
26. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de 
cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi 
calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, 
instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; 
27. coordonează elaborarea şi reactualizarea schemelor directoare de 
management şi amenajare a bazinelor hidrografice şi desfăşurarea activităţilor 
de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei; 
28. coordonează aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor; 
29. asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice şi fizice pentru 
întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor şi 
proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în 
exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice; 
30. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punctul de vedere al 
gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu 
apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă 
în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi 
activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru 
barajele noi; 
31. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de 
meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză 
şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului 
de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice; 
32. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru 
teritoriul României; 
33. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de 
oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor; 
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34. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor; 
35. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă 
în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi 
activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în 
exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D; 
36. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor 
generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista 
barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi 
fişele de evidenţă a barajelor administrate de deţinătorii cu orice titlu; 
37. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în 
timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia; 
38. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru 
analiza şi monitorizarea stării apelor; 
39. coordonează activitatea comitetelor de bazin; 
40. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniul 
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor şi silviculturii; 
41. asigură administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua naţională şi 
controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora, prin administraţii aflate 
în subordinea şi/sau în coordonarea sa metodologică; 
42. dezvoltă şi actualizează bazele de date privind Reţeaua naţională de arii 
naturale protejate, delimitează pe hărţile topografice limitele ariilor naturale 
protejate din cadrul reţelei naţionale, actualizează lista naţională a ariilor 
protejate; 
43. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind 
educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate; 
44. iniţiază, realizează şi sprijină instruirea şi pregătirea personalului aparţinând 
administraţiilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual; 
45. stabileşte uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru administraţiile 
din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control; 
46. constituie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 
555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a 
Petrolului "Petrom - S.A." Bucureşti, un organism specializat care să elaboreze 
documentele pe baza cărora se gestionează contul din care se vor suporta 
cheltuielile pentru pretenţiile de contaminare istorică, prevăzut la art. 20 alin. 
(1) din aceeaşi lege; 
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47. urmăreşte realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, 
pe baza rapoartelor primite din partea autorităţilor administraţiei publice central 
pentru domeniile de responsabilitate ale acestora, şi propune, după caz, 
revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin 
strategie; 
48. asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor 
fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul 
asupra mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de 
securitate şi Studiul de evaluare adecvată; 
49. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 
lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de 
deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impugn. 
 
 V. Funcţia de administrare: 
1. închiriază, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care 
le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul 
de stat; 
2. poate închiria sau primi în administrare, în condiţiile legii, în vederea 
desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau 
privată; 
3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în 
subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa; 
4. programează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare 
nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile sale de 
activitate; 
5. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a 
lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public sau, după caz, 
pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către 
concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin; 
6. atribuie administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de 
administrare sau convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare. 
 
 VI. Funcţia de implementare şi coordonare a asistenţei financiare 
neramburasabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul 
mediului şi pădurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare, 
naţionale, precum şi din alte surse legal constituite: 
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1. iniţiază, finanţează şi gestionează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de 
dezvoltare durabilă în domeniile sale de activitate, precum şi în alte domenii 
stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale; 
2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare 
finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din 
domeniile sale de activitate; 
3. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor 
legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, 
potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar faţă de procesul de 
notificare a măsurilor naţionale care transpun acest acquis; 
4. coordonează şi urmăreşte implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu 
prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare de mediu şi silviculturii; 
5. urmăreşte implementarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia 
mediului; 
6. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi 
evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor; 
7. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul 
apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia; 
8. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a 
emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape; 
9. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi 
stabileşte, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor 
publice, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea 
accidentelor; 
10. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de 
funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei 
necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor; 
11. evaluează anual îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi prin contractele de 
administrare şi convenţiile de custodie; 
12. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile 
de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi 
factorii interesaţi; 
13. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor 
amestecurilor şi articolelor şi cooperează în acest sens cu Agenţia pentru 
Produse Chimice de la Helsinki; 
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14. întreprinde demersurile şi ia măsurile necesare pentru a avea acces la baza 
de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei pentru Produse Chimice 
de la Helsinki; 
15. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului şi 
Pădurilor şi institutele din subordinea, de sub autoritatea şi din coordonarea 
acestuia pot desfăşura activităţile solicitate de către Agenţia pentru Produse 
Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie. 
 
 VII. Funcţia de monitorizare, inspecţie şi control: 
1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniul său 
de activitate; 
2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură 
din domeniile sale de activitate; 
3. exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul aparatului propriu, 
cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor 
comunitare, alocate pentru programele şi proiectele de dezvoltare durabilă; 
4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a 
infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi 
asigură comunicarea cu acestea; 
5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi 
a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate 
necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu 
atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate; 
7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile subordonate, controlul 
respectării legislaţiei în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi 
siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru 
nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de 
urmărire penală, potrivit prevederilor legale; 
8. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 
lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de 
deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun; 
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9. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; 
10. propune şi coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de 
conservare a habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a altor bunuri ale 
patrimoniului natural existente pe teritoriul ţării, ce urmează a fi finanţate din 
bugetul de stat sau din alte surse, şi analizează şi promovează rezultatele 
obţinute. 
 
 Structura organizatorică a ministerului cuprinde următoarele 
compartimente: 
1. Ministru 
2. 2 Secretari de Stat 
3. Secretar General 
4. 2 Secretari Generali Adjuncţi 
5. Cabinet Ministru 
6. 2 cabinete Secretari de Stat 
7. Direcţia Generală Juridică 

7.1. Serviciul Elaborare şi Avizare Acte Normative 
7.2. Compartimentul Contencios 
7.3. Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 

8. Direcţia Inspecţie şi Control 
9. Compartimentul Audit 
10.Unitatea de Politici Publice şi Managementul Calităţii 
11.Direcţia Resurse Umane 

11.1. Compartimentul Resurse Umane 
11.2.Compartimentul Organizare Instituţii în Subordine, sub Autoritate şi în 

Coordonare 
11.3.Compartimentul Prevenire Riscuri Profesionale şi Protecţie 
11.4.Unitatea de Incluziune Socială 

12.Direcţia de Comunicare 
12.1. Serviciul Comunicare 

12.1.1. Compartimentul Comunicare 
12.1.2. Compartimentul Mass-Media 

12.2. Compartimentul Relaţii cu Publicul 
13. Direcţia Relaţii Externe şi Protocol 
14.Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor 
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14.1. Direcţia Amenejarea Bazinelor Hidrorafice 
14.1.1. Serviciul Siguranţa Construcţiilor Hidrotehnice 
14.1.2. Compartimentul Scheme de Amenajare 

14.2. Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii 
14.2.1.Seviciul Prevenire şi Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă 
14.2.2. Dispecerat 

14.3. Direcţia Managementul Resurselor de Apă 
14.3.1. Serviciul Protecţia Apelor 
14.3.2. Compartimentul Ape Internaţionale 

15.Direcţia Generală Economică şi Financiară 
15.1.Serviciul Financiar 
15.2.Serviciul Contabilitate 
15.3.Serviciul Buget 

16.Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ 
16.1.Serviciul Achiziţii 
16.2.Compartimentul Programe Finanţate UE 
16.3.Serviciul Administrativ 

17.Compartimentul Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate 
18. Serviciul Sisteme Informatice 
19.Direcţia Afaceri Europene 
19.1.Serviciul Afaceri Europene 
20. Direcţia Generală AM POS Mediu 

20.1. Compartimentul juridic – Instrumente Structurale 
20.2. Direcţia Control Financiar al Instrumentelor Structurale 

20.2.1. Serviciul Verificare Financiară 
20.2.2. Compartimentul Nereguli 

20.3. Direcţia Plăţi 
20.3.1. Biroul Buget şi Prognoză 
20.3.2. Compartimentul Plăţi 
20.3.3. Compartimentul Contabilitate 
20.3.4. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu 

20.4. Direcţia Programare şi Evaluare 
20.4.1. Serviciul Evaluare Proiecte 
20.4.2. Serviciul Coordonare Pregătire Proiecte 
20.4.3. Compartimentul Programare şi Evaluare Program 

20.5. Direcţia Fonduri Structurale 
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20.5.1. Serviciul Monitorizare Raportare 
20.5.2. Serviciul Verificare Tehnică 

20.6. Direcţia Fondul de Coeziune 
20.6.1. Serviciul Monitorizare Raportare 
20.6.2. Serviciul Verificare Tehnică 

20.7. Direcţia Asistenţă Tehnică 
20.7.1. Serviciul Asistenţă Tehnică 
20.7.2. Compartimentul Dezvoltare Instituţională 
20.7.3. Compartimentul S.M.I.S. – I.T. 
20.7.4. Compartimentul Comunicare Promovare 

20.8. 8 Organisme Intermediare POS Mediu (OI POS Mediu Bucureşti; OI 
POS Mediu Bacău; OI POS Mediu Sibiu; OI POS Mediu Galaţi; OI POS 
Mediu Piteşti; OI POS Mediu Timişoara; OI POS Mediu Cluj Napoca; OI 
POS Mediu Craiova) 

20.8.1. Biroul Programare 
20.8.2. Compartimentul Control Financiar 
20.8.3. Compartimentul Monitorizare Raportare 
20.8.4. Compartimentul Asistenţă Tehnică 

21. Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact 
21.1. Serviciul Evaluare Impact 
21.2. Sericiul Controlul Poluării şi Protecţia Atmosferei 

22. Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase 
22.1. Serviciul Gestiune Deşeuri 
22.2. Serviciul Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase 

23. Direcţia Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă 
23.1. Serviciul Schimbări Climatice 
23.2. Compartimentul Planificare Strategică pentru Dezvoltare Durabilă 

24.Direcţia Biodiversităţii 
25.Direcţia Generală de Investiţii 

25.1. Serviciul Finanţări Investiţii 
25.1.1. Compartimentul Crerdite Externe 
25.1.2. Compartimentul Credite Bugetare 
25.1.3. Compatimentul Promovare Investiţii 

25.2. Serviciul Verificare şi Decontare 
25.2.1. Compartimentul Decontare 
25.2.2. Compartimentul Verificare 



 Politici de mediu 
 

82

26.Direcţia Generală Păduri 
26.1. Direcţia de Control în Silvicultură 

26.1.1. Serviciul Inspecţii Silvice şi Cinegetice 
26.1.1.1. Comparimentul Inspecţii Cinegetice 

26.2. Direcţia Păduri şi Dezvoltare Forestieră 
26.2.1. Compartimentul Dezvoltare Forestieră 
26.2.2. Compartimentul Implementare 

26.2.3. Compartimentul Fond Cinegetic 
26.3. Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură 
 
 5.2. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de 

specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei 
din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 
1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în 
subordinea acesteia. 
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă în anul 
2004 într-o perioada de reforme instituţionale majore în domeniul protecţiei 
mediului. 
 Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea 
românească un obiectiv strategic fundamenta. În baza Hotărârii de Guvern Nr. 
459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului au fost redefinite funcţiile şi atribuţiile acesteia. 
Trebuie menţionat faptul că, la acea dată, prin trecerea agenţiilor regionale şi 
judeţene pentru protecţia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat 
cadrul necesar implementării legislaţiei şi reglementărilor comunitare la 
termenele stabilite. 
 
 În prezent, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi indeplineşte 
misiunea prin exercitarea unor atribuţii de tipul: 

• planificarea strategică de mediu; 
• monitorizarea factorilor de mediu; 
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• autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; 
• implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi 

local; 
• raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: 

calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea 
solului, apă. 
 

 În vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor care i-au fost 
stabilite, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele 
responsabilităţi: 

• asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter 
normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu 
acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul de dezvoltare durabila; 

• implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului; 
• coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor şi politicilor de 

mediu la nivel naţional, regional si local; 
• reprezentarea în domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si 

externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor; 

• autorizarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului şi 
asigurarea conformării cu prevederile legale; 

• asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, 
deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate; 

• coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului 
naţional de acţiune pentru protecţia mediului. 
 
Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

este următoarea: 
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Fig. 5.1. Structura organizatorică a ANPM  

(Sursa: http://www.anpm.ro) 
 

5.3. Garda de Mediu 
 

 Garda Naţională de Mediu este instituţie publică de inspecţie şi control, 
autoritate publică pentru verificarea conformităţii substanţelor şi preparatelor 
periculoase cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, aflată în 
subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
 Atribuţiile principale ale Garzii Nationale de Mediu sunt stabilite 
distinct pentru următoarele domenii:  
 
a) În domeniul protecţiei mediului  
- controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplică 
sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei 
mediului;  
- controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare 
privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de 
conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea procedurilor 
legale în emiterea actelor de reglementare;  
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- exercită controlul cu privire la desfăsurarea acţiunilor de import-export a 
produselor, bunurilor şi altor materiale, cu regim special de comercializare;  
- exercită controlul activităţilor care prezintă pericole majore de accident şi/sau 
impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi 
limitării riscurilor de poluare;  
- participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale 
poluărilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică 
sancţiunile prevăzute de lege;  
- controlează investitiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are 
acces la întreaga documentaţie;  
- propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea actelor de reglementare 
emise cu nerespectarea prevederilor legale;  
- constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile 
contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de 
cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit 
legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;  
- verifică sesizările cu privire la încalcarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
protecţiei mediului;  
- cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale de mediu şi 
participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului;  
- controlează realizarea exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase în 
conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este 
parte precum şi importul unor categorii de deşeuri permise la import conform 
legii;  
- verifică la obiectivele controlate stadiul achitării obligaţiilor financiare la 
Administraţia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative 
privind Fondul de Mediu;  
- pune la dispoziţia publicului date privind starea mediului în conformitate cu 
legislaţia privind accesul publicului la informaţia de mediu.  
b) În domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversităţii ariilor protejate:  
- controlează modul de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi 
acvaculturii; - urmăreşte respectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu;  
- controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de 
conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;  
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- controlează modul de respectare a măsurilor de conservare dispuse, cu scopul 
menţinerii sau refacerii unor habitate naturale, pe anumite suprafeţe terestre şi 
acvatice cu accent deosebit, precum ,,Delta Dunării“;  
- exercită controlul privind activităţile de capturare, recoltare, achiziţie şi 
comercializare pe piaţa internă şi externă a plantelor şi animalelor din flora şi 
fauna sălbatică;  
- controlează respectarea planurilor de management pentru ariile protejate, de 
către administratorii sau custozii care administrează aceste arii;  
- verifică la punctele de vamă concordanţa între actele vamale şi avizele de 
export ale agenţilor economici care comercializează resurse naturale din flora 
spontană şi fauna sălbatică;  
- controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de floră şi faună 
sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de 
interes vânătoresc;  
- organizează acţiuni de prevenire şi combatere, în vederea evitării distrugerii 
habitatelor naturale din ariile protejate;  
- controlează respectarea legislaţiei de mediu în cuprinsul ariilor protejate, 
parcurilor şi rezervaţiilor naturale, organizând acţiuni comune împreuna cu 
reprezentanţii acestora, în vederea protejării habitatelor naturale;  
- menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate, 
ocrotirea florei şi faunei sălbatice. 
 
 Structura organizatorică a Gărzii de Mediu este următoarea: 
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Fig. 5.2. Structura organizatorică a Gărzii de Mediu 

(Sursa: http://www.gnm.ro) 
 

 Ca urmare a desfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi 
Preparate Chimice Periculoase (care se înfiinţase ca persoană juridică de interes 
public şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în 
subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile), în temeiul unei 
reglementări exprese - Legea nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind 
reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor 
chimice, publicată în M. Of. nr. 840 din 7 XII 2007, Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului a preluat toate atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei 
Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase privind 
implementarea, la nivel naţional, a legislaţiei din domeniul substanţelor şi 
preparatelor periculoase.  
 La fel, Garda Naţională de Mediu a preluat toate atribuţiile şi 
responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice 
Periculoase privind controlul respectării prevederilor legale în domeniul 
substanţelor şi preparatelor periculoase, constatarea şi sancţionarea încălcării 
acestora.  
 Totodată, au fost desemnate ca autorităţi competente pentru aplicarea 
Regulamentului nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
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restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei 
Europene de Substanţe Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de 
abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 şi a Regulamentului 
Comisiei (CE) nr. 1.488/94, precum şi a Directivei Consiliului 76/769/CEE şi a 
directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi 2000/21/CE, 
următoarele instituţii publice:  
a) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru implementarea 
Regulamentului şi pentru cooperarea cu Comisia Europeană şi Agenţia 
Europeană de Substanţe Chimice, în vederea implementării acestuia, potrivit 
art. 121 din Regulament;  
b) Garda Naţională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor 
Regulamentului şi pentru constatarea şi sancţionarea încălcării acestora, potrivit 
art. 121 din Regulament. 

 
5.4. Administraţia Fondului de Mediu 
 

 Un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării 
proiectelor pentru protecţia mediului este Fondul pentru mediu. Fondul de 
mediu a fost instituit prin Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu şi 
funcţionează în prezent în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 publicată în M. Of. nr.1193 din 30 decembrie 2005, 
aprobată prin Legea nr. 105/2006 (publicată în M. Of. Nr. 393 din 8 mai 2006) 
modificată prin Legea nr.292/2007 (publicată în M. Of. Nr. 758 din 8 noiembrie 
2007) şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/2008 (publicată în M. 
Of. Nr. 276 din 8 aprilie 2008). 
 Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) este o instituţie publică 
cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, răspunde de gestionarea Fondului pentru 
mediu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă (OUG) nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu (publicată în M.Of. nr. 1193/30 
decembrie 2005), cu modificările şi completările ulterioare.  
 Atribuţiile Administraţiei Fondului de mediu sunt următoarele: 
urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu; întocmeşte planul 
anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; analizează, selectează şi 
finanţează proiectele pentru protecţia mediului aprobate şi conforme cu 
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procedurile prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu etc. 
(art. 3 alin. 3 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu).  
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al 
Administraţiei Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 
Operaţiunile financiare ale Administraţiei Fondului, care privesc constituirea, 
gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria 
Statului. Disponibilităţile financiare ale Fondului pentru mediu se păstrează în 
Trezoreria Statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobânzi. Fondurile 
financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor 
încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost 
acordate şi cu destinaţiile prevăzute de lege.  
  Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:  
a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi 
neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau juridice. 
Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori 
şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea 
deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru 
mediu;  
b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii 
economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu,  
c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru 
depozitarea deşeurilor valorificabile;  
d) o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa 
naţională de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje 
de desfacere;  
e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative 
ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă de către producători şi 
importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor;  
f) în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a 
masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma 
exploatării, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui 
procent de 1% la valoarea de vânzare şi se achită de către cumpărătorul operator 
economic, care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare;  



 Politici de mediu 
 

90

g) o taxă de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la producătorii şi importatorii 
care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;  
h) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea 
fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;  
i) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau 
juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale;  
j) sumele încasate din rambursarea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de 
întârziere, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului 
pentru mediu;  
k) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru 
mediu;  
l) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de 
mediu;  
m) dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru 
mediu.  
n) alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.  
 Sumele prevăzute de lege se declară şi se plătesc lunar, respectiv anual 
de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţile 
respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a 
desfăşurat activitatea sau până la data de 25 ianuarie a anului următor. 
Declaraţia se depune sau se transmite la Administraţia Fondului, iar plata se 
realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.  
 Contribuţiile şi taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru 
mediu se gestionează de către Administraţia Fondului şi urmează regimul 
juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului 
general consolidat.  
 Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea, 
inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind contribuţiile şi taxele la Fondul 
pentru mediu datorate de către persoanele juridice şi fizice, precum şi 
îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează 
de către Administraţia Fondului în condiţiile Codului de procedură fiscală, 
Administraţia Fondului având calitatea de creditor bugetar.  
 Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a 
obligaţiilor de plată prevăzute de lege se datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor 
fiscale. În cazul neachitării la scadenţă a contribuţiilor şi taxelor datorate la 



5. Organisme instituţionalizate  91 

Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului procedează la aplicarea măsurilor 
de recuperare a creanţelor prin executare silită.  
 Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea 
proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. Categoriile de proiecte eligibile 
pentru finanţare se stabilesc prin planul anual de lucru şi vizează îmbunătăţirea 
performanţei de mediu privind:  
a) prevenirea poluării;  
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;  
c) reducerea nivelurilor de zgomot;  
d) utilizarea de tehnologii curate;  
e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;  
f) protecţia resurselor de apă, a staţiilor de tratare, a staţiilor de epurare pentru 
comunităţi locale;  
g) gospodărirea integrată a zonei costiere;  
h) conservarea biodiversităţii;  
i) administrarea ariilor naturale protejate;  
j) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;  
k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;  
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  
m) reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;  
n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, 
stabilite în condiţiile legii;  
o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;  
p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din domeniul public al statului. Finanţarea proiectelor 
aprobate se realizează în baza unor contracte de finanţare anuale sau 
multianuale. Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie 
garanţii ale rambursării finanţării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară 
învestirea cu formulă executorie. 
 
 



 

6. 

6.MONITORING-UL DE MEDIU  
 
 
 6. 1. Evoluţia activităţii de observare şi control a calităţii mediului  
 
 Problemele controlului calităţii mediului s-au pus după ce omenirea – 
parcurgând o evoluţie scurtă (la scară geologică) – s-a înmulţit (de multe ori, la 
intervale mici, populaţia s-a dublat), a ocupat – sub o formă sau alta – toată 
suprafaţa planetei, a modificat-o profund, a afectat sau transformat ecosistemele 
naturale şi a provocat un flagel necunoscut până atunci: poluarea. 
Interacţionând, aceste intervenţii ale omului au declanşat o serie de procese care 
periclitează viitorul omenirii şi al planetei.  
 Pentru o facilă înţelegere a acestei perspective şi în vederea determinării 
capacităţii de instituire a măsurilor de redresare şi reconstrucţie ecologică, s-a 
impus organizarea şi desfăşurarea unei ample acţiuni de control a calităţii 
mediului: aşa-numitul monitoring ecologic sau monitoring integrat.  
 Un control real al calităţii mediului trebuie realizat pe baza unor 
principii şi reguli stricte şi unitare, unanim acceptate.  
 Supravegherea mediului s-a făcut de-a lungul timpului, dar nu în mod 
organizat. Sunt bine cunoscute observaţiile privind schimbările climatice, 
secetele, inundaţiile etc., pe care le găsim în scrierile din antichitate, calendarele 
egiptene, summeriene, romane, aztece, incaşe etc. Ele au fost sintetizate în 
lucrări pe baza lor efectuându-se o serie de prognoze şi estimări.  
 Odată cu dezvoltarea ştiinţei acestea devin o preocupare sistematică şi 
metodică, realizată prin intermediul diverselor sisteme de măsurare, cu ajutorul 
cărora au fost înregistraţi – pe perioade îndelungate – diverşi parametri ai 
mediului: temperatura, umiditatea, radiaţia solară, nivelul şi viteza de scurgere a 
apelor. În timp s-a manifestat şi concretizat tendinţa de unificare a unităţilor de 
măsură pentru toţi aceşti parametri, făcându-se trecerea de la urmărirea şi 
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consemnarea empirică la studiul sistematic, ştiinţific al tuturor acestor indicatori 
(factori).  
 Observarea şi analizarea mediului s-a efectuat mai ales de către oamenii 
de ştiinţă. Aceştia au lucrat la început independent, fiecare alegându-şi reperele, 
etaloanele după propriile metode de cercetare, ajungându-se – în cel mai fericit 
caz – la utilizarea standardelor ţărilor lor. În timp s-a impus uniformizarea 
metodelor de lucru, a unităţilor de măsură, coordonarea activităţilor de 
experimentare şi cercetare, informarea reciprocă în legătură cu fazele parcurse 
şi performanţele atinse. Aceste aspecte au favorizat şi accelerat procesul de 
înfiinţare a unor comitete, asociaţii de specialişti care s-au întrunit în cadrul 
unor ample manifestări de specialitate în cadrul cărora s-au elaborat materiale 
cuprinzând rezultatele obţinute, care puteau fi accesate de către toţi cei 
interesaţi.  
 Problemele fundamentale care au apărut şi care şi-au căutat răspunsul au 
fost:  
• cine realizează şi finanţează sistemul de control al calităţii mediului?  
• care sunt scopurile şi obiectivele programului de monitoring?  
• ce metode trebuie folosite în măsurarea sistematică în timp a variabilelor şi 
proceselor?  
• care este scara de timp în care se realizează monitoring-ul şi care este 
frecvenţa de colectare a datelor?  
• ce variabile şi procese au fost alese şi care sunt cele mai eficiente, elocvente, 
relevante variabile care pot satisface obiectivele programului de monitoring al 
mediului?  
 
 6.2. Monitoring-ul ecologic/integrat  
 
 Pentru termenul ”monitoring” (controlul calităţii mediului) există două 
sensuri: unul ecologic şi unul tehnologic.  
 În sens ecologic, monitoring-ul ecologic reprezintă sistemul de 
supraveghere sistematică şi continuă a stării mediului şi a componentelor sale 
sub influenţa factorilor naturali şi antropici.  
 În sens tehnologic, monitoring-ul integrat reprezintă un sistem complet 
de achiziţie a datelor privind calitatea mediului, obţinut pe baza unor 
măsurători sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de parametrii şi 
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indicatori, cu acoperire spaţială şi temporală care pot să asigure posibilitatea 
controlului poluării.  
 În ţara noastră s-a acceptat şi este consacrată sintagma monitoring 
integrat, dar se foloseşte şi formula monitoring ecologic/integrat.  
 
 Monitoring-ul ecologic/integrat  urmăreşte:  
- realizarea unui sistem integrat de înregistrări metodice;  
- evaluarea cuantificată a structurilor şi a modului de funcţionare a proceselor 
ecologice;  
- compararea stării mediului cu intensitatea activităţilor socio-economice;  
- modelarea situaţiilor constatate;  
- prognozarea sensului, a tendinţelor şi schimbărilor care au loc. 
 Problema fundamentală a monitoring-ului ecologic/integrat constă în 
preîntâmpinarea – cât mai devreme posibil – a acţiunilor negative rezultate din 
activităţile umane. Pentru aceasta trebuie apreciat sensul în care reacţionează 
mediul, evoluţia subsistemelor care îl compun, totul efectuându-se pe bază de 
analize detaliate, sistematice, de lungă durată. Este necesar ca monitoring-ul 
ecologic/integrat să fie abordat sistemic, holistic, în concordanţă cu 
complexitatea proceselor din natură.  
 Parametrii care se urmăresc în monitoring-ul ecologic/integrat sunt 
următorii:  
1. parametrii geofizici – cei care urmăresc factorii climatici (temperatura, 
insolaţia, nebulozitatea, precipitaţiile, curenţii de aer etc.) şi hidrologici 
(debitele lichide şi solide, curenţii, vitezele, transparenţa etc.);  
2. parametrii geochimici – cei care evidenţiază conţinutul diferitelor substanţe 
chimice în diversele subsisteme ale mediului;  
3. parametrii biologici – care constau în inventarul speciilor existente 
(evidenţierea biodiversităţii);  
4. parametrii de radioactivitate – obţinuţi prin măsurarea radioactivităţii 
globale;  
5. parametrii legaţi de nevoile umane – istorici, sociologici, epidemiologici, 
legaţi de alimente şi apa potabilă, de zgomot etc.;  
6. parametrii de evidenţiere a unor surse de afectare a mediului.  
 
 Obiectivele monitoring-ului ecologic/integrat pot fi cu caracter general, 
cu caracter specific şi cu caracter prospectiv.  
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 Principiile de realizare a monitoring-ului ecologic/integrat sunt de trei 
tipuri:  
- principii instituţionale . care vizează activitatea instituţiilor care sunt abilitate 
să organizeze şi să desfăşoare monitoring ecologic/integrat;  
- principii ştiinţifice . care constituie baza, fundamentarea ştiinţifică a activităţii 
de protecţia mediului;  
- principii operaţionale . care relevă modul concret în care se lucrează în 
monitoring-ul ecologic/integrat  
 În scopul abordării integrate a măsurilor ce se impun a fi luate în 
vederea prevenirii, reducerii şi controlului poluării a fost adoptată o nouă 
reglementare: Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2002. Prin acest act normativ au fost 
stabilite măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul când aceasta nu este 
posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din unele activităţi preponderent 
industriale care pot afecta aerul, apa şi solul; de asemenea, sunt stabilite măsuri 
speciale pentru gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat 
de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest 
domeniu, la care ţara noastră este parte.  
 
 6.3. Procedura de reglementare a activităţilor economice şi sociale 
cu impact asupra mediului emise de ANPM 
 
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este autoritate de 
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, conform art. 8 din 
OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea 
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu excepţia Gărzii 
Naţionale de Mediu şi a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de 
reglementare şi emit, după caz, acte de reglementare, în condiţiile legii. 
 Astfel, ANPM: 

• coordonează activitatea de reglementare la nivel naţional; 
• parcurge proceduri şi emite acte de reglementare conform competenţelor 

date de actele normative; 
• asigură suportul tehnic pentru elaborarea proiectelor de acte normative 

promovate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului; 
• asigură şi coordonează implementarea legislaţiei specifice care 

transpune Directivele Europene din domeniul legislaţie orizontală 
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• asigură verificarea conformării cu actele de reglementare emise şi ia 
măsurile legale ce se impun în cazul nerespectării acestora 

• asigură stabilirea obligaţiilor de mediu pentru activităţile/proiectele care 
fac obiectul aplicării art. 10 din OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului aprobatăcu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări 
sunt: 
 
 1. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor 
privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform 
prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe 
este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului. 
 Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de 
mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: 
- Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră 
sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. 
 Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate 
sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic 
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privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor 
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 
 

 2. Acordul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile si, după 
caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul 
realizării unui proiect. 
 Procedura EIA este cerută de Directiva Consiliului 85/337/EEC privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
amendată de Directiva Consiliului 97/11/ECşi de Directiva Parlamentului 
European si a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participării publicului la 
elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul si de modificare a 
Directivelor Consiliului 85/337/CEE si 96/61/CE în ceea ce priveşte 
participarea publicului şi accesul la justiţie, aşa numită Directivă EIA. 
 Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru 
proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor 
existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. 
 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA)constă în: 

♦ parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui 
proiect evaluării impactului asupra mediului; 

♦ evaluarea impactului asupra mediului; 
♦ consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în 

domeniul protecţiei mediului; 
♦ luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi 

a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional; 
♦ luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu; 
♦ asigurarea informării asupra deciziei luate. 

 Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada 
punerii în aplicare a proiectului. În cazul în care intervin elemente noi, 
necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care 
au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza 
notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea 
revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la 
adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă 
desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma 
modificărilor care fac  obiectul notificării. 
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 Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de 
mediu sunt prevăzute în HG 445/2009şi OM 135/2010 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice şi private. 
 Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate 
sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic 
privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor 
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 
 Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului 
nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care 
proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier 
se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru 
ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de 
reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr.864/ 2002 pentru 
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context 
transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor 
cu impact transfrontieră. 
 
 3. Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic, emis de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care se conferă dreptul de 
a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care 
să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legale. Autoritatea competentă 
este, potrivit definiţiei cuprinsă în Anexa II la Ordonanţa de Urgenţă 
nr.34/2002, orice autoritate a administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale 
pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are 
o serie de atribuţii, între care: coordonează şi controlează modul de aplicare a 
prevederilor legale în domeniu; elaborează, avizează şi aprobă procedurile şi 
măsurile care se impun a fi luate, conform legii; publică anual inventarul 
principalelor emisii şi surse responsabile de poluare şi pune la dispoziţie 
publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu; verifică luarea măsurilor 
necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă, verifică aplicarea 
măsurilor de utilizare eficientă a energiei etc.  
 Acordul poate fi eliberat fie pentru una sau mai multe instalaţii, fie 
numai pentru anumite părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.  
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 Principalele obligaţii ale titularilor de activităţi privind exploatarea 
instalaţiilor poluante se referă la: luarea măsurilor de prevenire eficientă a 
poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; luarea 
măsurilor corespunzătoare pentru înlăturarea imediată a efectelor unei 
eventuale poluări semnificative; evitarea producerii de deşeuri ori 
neutralizarea şi eliminarea acestora atunci când s-au produs, evitându-se sau 
reducându-se impactul asupra mediului; utilizarea eficientă a energiei; luarea 
măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor 
acestora; luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, 
pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi 
a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.  
 Orice schimbare a modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de 
titularul activităţii, se va putea opera numai după ce s-a cerut şi obţinut acordul 
şi/sau autorizaţia integrată de mediu necesare. Cererea de autorizare se va face 
pentru toate părţile de instalaţie şi pentru toate elementele susceptibile de a fi 
modificate.  
 

 4. Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau 
parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu 
posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în 
funcţiune.  

  Procedura de reglementare este stabilită în conformitate cu Ordinul nr. 
1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
fiind necesară elaborarea “Fişei de prezentare şi declaraţie” conform Anexei 2 
la Ordinul nr. 1798/2007. 

 
 5. Autorizaţia integrată de mediu este actul administrativ emis de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a 
exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să 
garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii 
ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi 
operator.  
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 Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul 818/2003 
modificat şi completat cu Ordinul 1158/2005, competenţa de emitere a 
autorizaţiei integrate de mediu revenind agenţiilor regionale pentru protecţia 
mediului. 
 Lista activităţilor care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind 
controlul integrat al poluării şi pentru funcţionarea cărora este necesară 
obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a OUG 152/2005 
aprobată cu modificări prin Legea 84/2006. 
 Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a 
autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin Ordinul 36/2004. 
 
 Transferul Autorizaţiei Integrate de Mediu: 
• orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 
din OUG 195/2005privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
• la transferarea totală sau parţială a autorizaţii integrate de mediu, este necesară 
depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus 
pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în 
conformitate cu prevederile OM 36/2004; 
• pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să 
declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă 
autorizaţia integrată de mediu; 
• dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta 
trebuie semnat de noul titular cu menţiunea ca îşi însuşeşte toate condiţiile şi 
termenele din planul de acţiuni; 
• pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife. 
 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, 
autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui 
nou proces de autorizare. 
 

Legislaţia mediului stabileşte şi obiective şi activităţi care necesită 
studiu de impact. Prin aceasta se contribuie la prevenirea unui risc ecologic 
potenţial.  

Sunt necesare studii de impact asupra mediului pentru orice activitate 
sau obiectiv care poate să aibă un impact deosebit asupra mediului prin natura, 
dimensiunea sau amplasarea sa (activităţile de transport, de producţie, transport 
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şi stocare de energie, de eliminare a deşeurilor şi ambalajelor, de sport, turism şi 
agrement etc.  

 
Programul de conformare este – în esenţă – un plan de măsuri care 

cuprinde etape ce trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin 
prevederile autorizaţiei de mediu de către autoritatea competentă, în scopul 
respectării reglementărilor privind protecţia mediului. El este necesar pentru 
orice obiectiv care continuă sau care îşi încetează activitatea şi care aduce 
prejudicii mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară.  

Programul de conformare cuprinde lucrările şi măsurile ce se vor lua 
pentru protecţia mediului, specificând: normele de emisii aplicabile activităţii şi 
termenul final de conformare; descrierea proiectelor şi a măsurilor necesare 
încadrării în normele stabilite, etapizarea programului de conformare cu 
specificarea termenului de realizare a fiecărei lucrări şi/sau măsuri stabilite, cât 
şi performanţele fiecărei etape, specificarea surselor de finanţare asigurate.  

Evaluarea prejudiciului se realizează prin bilanţul de mediu, raportând 
starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi 
reglementările în vigoare.  

Titularul proiectului sau al activităţii are datoria să informeze în scris 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori intervine o 
schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului sau 
autorizaţiei de mediu.  

Autoritatea competentă stabileşte dacă este necesară revizuirea 
acordului sau autorizaţiei de mediu.  

Suspendarea acordului de mediu şi a autorizaţiei de mediu poate avea 
loc după o somaţie prealabilă cu termen, pentru nerespectarea prevederilor 
menţionate, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de 
conformare. Această somaţie va cuprinde o descriere a motivului suspendării şi 
o menţiune legată de perioada de timp până la aplicarea suspendării. La 
expirarea perioadei de răspuns din somaţie autoritatea competentă suspendă 
acordul sau autorizaţia de mediu. Perioada de suspendare se menţine până la 
eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.  

După expirarea perioadei de suspendare autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului dispune oprirea execuţiei proiectului sau încetarea activităţii. 
Dispoziţia de încetare este executorie. 



 

7. 

7.PROTECŢIA FACTORILOR DE 
MEDIU  

 
 

7.1. Factorul de mediu - aer 
 

 Atmosfera, cuvânt de origine greacă (athmos = aer şi spherein = sferă, 
înveliş), denumeşte învelişul gazos, de aer, al Pământului. Atmosfera planetei 
noastre este practic gazoasă, conţinând însă şi urme de substanţe solide, 
prezente în stare fin divizată. Ea conţine azot (sau nitrogen) bimolecular - N2 în 
proporţie de aproape 4/5 (78,2 % volume), oxigen bimolecular - O2 (20,5 % 
volume), argon - Ar (0,92 % volume), bioxid de carbon - CO2 (0,03 % volume), 
ozon, oxigen trimolecular - O3 şi alte gaze, praf, fum, particule în suspensie, etc. 

Atmosfera este un înveliş subţire (aproximativ 1000 km), alcătuită din mai 
multe straturi distincte, diferite prin compoziţie şi temperatură: 

• Troposfera: situată între 0 şi 15 km, cu o descreştere a temperaturii 
până la -60°C. La nivelul acestui strat are loc cea mai mare parte a 
fenomenelor meteorologice. În general, dispersia poluanţilor are loc în 
stratul de jos al troposferei, numit stratul limită planetar situat între 0 şi 
3 km altitudine; 

• Stratosfera: situată între 15 şi 50 km altitudine cu o creştere a 
temperaturii până la 0°C. La nivelul acestui strat, între 25 şi 30 km, 
ozonul are concentraţia maximă; 

• Mezosfera: între 50 şi 85 km, cu o descreştere a temperaturii care 
ajunge până la -100°C; 

• Termosfera: de la 85 km în sus, temperatura creşte în permanenţă până 
la 1000°C. 
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Fenomenele de poluare atmosferică care ne interesează au loc aproape 
exclusiv în troposferă şi, în mod deosebit, în stratul limită al acesteia. 

Poluarea atmosferei a fost definită ca fiind introducerea de către om, direct 
sau indirect, de substanţe sau energie care au o acţiune nocivă, de natură să 
pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi 
ecosistemelor, să deterioreze bunurile materiale şi să aducă atingere sau să 
păgubească valorile de agrement şi alte utilizări legitime ale mediului. 

Poluarea aerului nu cunoaşte graniţe politico-administrative. Ea 
afectează zone mai mult sau mai puţin întinse, putând acoperi astfel teritorii ce 
pot aparţine mai multor state. Poluarea aerului apare aşadar ca un fenomen 
global, internaţional, impunând ca şi lupta împotriva acestui flagel să îmbrace 
caracter internaţional, să se organizeze o cooperare interstatală bazată pe 
documente internaţionale, convenţii bilaterale sau multilaterale, încheiate sub 
îndrumarea unor organisme internaţionale. 

 
Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei, aprobată prin HG 

nr.731/2004, descrie situaţia până în prezent în ceea ce priveşte calitatea aerului 
în România, precum şi obiectivele de urmărit în vederea îmbunătăţirii protecţiei 
atmosferei şi a calităţii aerului ambiental până în anul 2013.  

Strategia este structurată pentru două perioade de timp: 
• 2004 - 2006: perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană; 
• 2007 - 2013: perioada în care România este deja stat membru al UE. 

 
Obiectivele principale ale strategiei sunt următoarele: 
1. menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care 

se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru 
indicatorii de calitate; 

2. îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în 
care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru 
indicatorii de calitate; 

3. adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a 
efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier; 

4. îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele 
internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea 
internaţională în domeniu. 
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Principalii poluanţi atmosferici sunt următorii : 
- compuşii acidifianţi: oxizii de sulf şi de azot 
- compuşii oxidanţi: dioxid de azot, ozon 
- compuşii din particule: particule de tip PM10 şi PM2,5 
- compuşii organici: COVNM cu impact asupra păturii de ozon sau direct 
asupra sănătăţii umane, cum ar fi benzenul 
- compuşii contaminanţi: metale grele, anumiţi compuşi organici, compuşi 
azotaţi 
- compuşii cu efecte la nivelul planetei: gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, 
în principal, dar şi ozon, protoxid de azot, metan, anumiţi compuşi halogenaţi) 
sau care au impact asupra stratului de ozon (clorofluorocarburi, 
hidroclorofluorocarburi). 
 
  Evaluarea calităţii aerului înconjurător este reglementată prin Legea 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 
2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.  

Poluanţii atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului 
înconjurător sunt:  

 dioxid de sulf (SO2),  
 dioxidul de azot (NO2)  
 oxizi de azot (NOx)  
 particule în suspensie (PM10 şi PM2,5).  
 plumb (Pb)  
 benzen (C6H6)  
 monoxid de carbon (CO),  
 ozon (O3),  
 arsen (As),  
 cadmiu (Cd),  
 nichel (Ni),  
 hidrocraburi aromatice policiclice/Benzo(a)piren (BaP),  
 mercur (Hg)  

La nivelul anului 2011, evaluarea calităţii aerului înconjurător în România 
s-a realizat permanent prin intermediul a 142 staţii de monotorizare continuă a 
calităţii aerului, ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii 
Aerului (RNMCA) repartizate pe întreg teritoriul ţării. Staţiile sunt dotate cu 
analizoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în aerul înconjurător ale 
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următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOx), monoxid 
de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule în suspensie din aerosoli 
(PM10 şi PM2,5). Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate 
pentru măsurarea concentraţiilor de metale grele, plumb (Pb), cadmiu (Cd), 
arsen (As), nichel (Ni), din particule în suspensie şi din depuneri (PM10 sau 
PM2,5). 

 Punctele de prelevare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de 
directivele europene privind calitatea aerului. 
 Punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii umane se 
amplasează în aşa fel încât să furnizeze date referitoare la următoarele aspecte:  

• ariile din interiorul zonelor si aglomerărilor în care apar cele mai mari 
concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă în mod direct 
sau indirect pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu 
perioadele de mediere ale valorii/valorilorlimită/ţintă;  

• nivelurile din alte perimetre (arii) din zonele si aglomerarile 
reprezentative pentru nivelul de expunere a populatiei;  

• depunerile care reprezintă expunerea indirectă a populatiei prin lanţul 
alimentar.  

Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare sa fie 
influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă 
vântului.  

Staţiile de fond rural se amplasează astfel încât nivelul de poluare 
caracteristic să nu fie influenţat de aglomerările sau de zonele industriale din 
vecinătatea sa.  

Atunci când se evaluează aportul surselor industriale, cel puţin unul dintre 
punctele de prelevare este instalat pe direcţia dominantă a vântului dinspre 
sursă, în cea mai apropiată zonă rezidenţială. Atunci când concentraţia de fond 
nu este cunoscută, se amplasează un punct de prelevare suplimentar înaintea 
sursei de poluare, pe direcţia dominantă a vantului.  

Respectarea valorilor-limita stabilite în scopul protecţiei sănătatii umane nu 
se evaluează în următoarele situaţii:  
a) în amplasamentele din zonele în care populaţia nu are acces şi unde nu există 
locuinţe permanente;  
b) în incinta obiectivelor industriale în cazul cărora se aplică prevederile 
referitoare la sănătate şi siguranţa la locul de muncă; 
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c) pe partea carosabilă a şoselelor şi drumurilor, precum şi pe spaţiile care 
separă sensurile de mers ale acestora, cu excepţia cazurilor în care pietonii au în 
mod normal acces la spaţiile respective.  

Punctele de prelevare destinate protecţiei vegetatiei şi ecosistemelor 
naturale se amplaseaza la peste 20 km distanţa de aglomerări sau la peste 5 km 
distanţa de alte arii construite, instalaţii industriale, autostrăzi sau şosele cu un 
trafic care depăşeste 50.000 de vehicule pe zi. Punctul de prelevare trebuie să 
fie amplasat în aşa fel încât probele prelevate sa fie reprezentative pentru 
calitatea aerului dintr-o zona înconjuratoare de cel putin 1.000 km2. Un punct 
de prelevare poate să fie amplasat la o distanţa mai mică sau sa fie reprezentativ 
pentru calitatea aerului dintr-o arie mai putin extinsă, din motive care ţin de 
condiţiile geografice sau de necesitatea de a proteja unele arii vulnerabile.  
 
7.1.1. Reglementarea generală vizând calitatea aerului ambiental 
 
  Dacă la începutul anilor 1970 (respectiv 1972 – când a fost iniţiată 
preocuparea europeană în domeniul mediului) s-a fixat ca şi scop doar limitarea 
poluării prin stabilirea de standarde minime (tratarea chestiunilor făcându-se de 
o manieră verticală, sectorială), din 1993 abordarea s-a schimbat, iar problemele 
de mediu au început să fie tratate ”orizontal”, cu luarea în considerare a tuturor 
factorilor de poluare (industrie, sector energetic, turism, transporturi, agricultură 
etc.), precum şi toate aspectele ecologice (apa, aerul, solul). Astfel, un moment 
important îl marchează Convenţia de la Geneva (din 13 noiembrie 1979) 
privind poluarea atmosferică transfrontalieră la mare distanţă, iar mai apoi, 
adoptarea în 1996 a unei Directive-cadru vizând instituirea unei gestiuni globale 
a aerului ambiental, text completat de Directiva 96/62 (din 27.09.1996) privind 
evaluarea şi  gestionarea calităţii aerului ambiental. La rândul ei revizuită prin 
Hotărârea Consiliului nr.13/2007 din 25 iunie 2007, Directiva menţionată oferă 
principii de bază pentru o strategie comună constând din fixarea unor obiective 
de calitate şi de evaluare a realizării lor, pe baza metodelor şi criteriilor comune, 
în primul rând de menţinere a calităţii aerului – acolo unde aceasta este 
corespunzătoare şi  de îmbunătăţire – în celelalte cazuri. 

Înainte de a trece la stoparea sau reducerea concentraţiilor de poluanţi 
atmosferici nocivi, Directiva 96/62/CEE impune valori limită ale 
concentraţiilor şi, de asemenea, de praguri de alertă pentru nivelul de poluare a 
aerului.  

Pragul de alertă reprezintă concentraţii de poluanţi din aer sau în 
emisii/evacuări care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui 
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impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei 
monitorizări suplimentare şi /sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din 
emisii/evacuări. 

Pragul de intervenţie reprezintă concentraţii de poluanţi în aer sau 
emisii/evacuări la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor 
de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din 
emisii/evacuări.  

În ceea ce priveşte relevanţa acestor ”praguri” în procesul de 
interpretare şi decizie se pot afirma următoarele:  
1. când concentraţiile de poluanţi din emisiile atmosferice sunt sub pragul de 
alertă nu este necesară stabilirea unor măsuri speciale;  
2. când concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte pragul de alertă, 
dar sunt sub nivelul de intervenţie, se consideră că există impact potenţial 
asupra aerului. În această situaţia autorităţile competente vor cere reducerea 
concentraţiilor de poluanţi şi monitorizarea suplimentară a surselor identificate 
sau potenţiale de poluare;  
3. când concentraţiile depăşesc pragurile de intervenţie, se consideră că există 
impact asupra aerului:  
a) dacă există o singură sursă, autorităţile competente dispun reducerea 
concentraţiilor de poluanţi;  
b) dacă există mai multe surse sau dacă aerul ambiental este poluat peste pragul 
de intervenţie şi nu este imediat posibilă identificarea principalei cauze a 
poluării, autorităţile competente vor dispune monitorizarea suplimentară pentru 
identificarea surselor poluării. După identificare se va dispune reducerea 
concentraţiei de poluanţi până la nivelul de intervenţie. 
 
7.1.2. Cadrul legislativ naţional şi internaţional consacrat protecţiei 
atmosferei 
 

Relaţiile sociale formate în legătură cu protecţia atmosferei sunt supuse 
unor reglementări cuprinse în mai multe acte normative, dintre care amintim:  
- Constituţia României;  
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;  
- Hotărârea Guvernului nr. 731/2004 privind Strategia naţională referitoare la 
protecţia atmosferei;  
- Hotărârea Guvernului nr. 738/2004 privind Planul Naţional de Acţiune pentru 
Protecţia Atmosferei;  
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- Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înfiinţarea şi organizarea 
Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului;  
- Hotărârea Guvernului nr.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru 
limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de 
ardere;  
- Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiental;  
- Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice;  
- Ordinul nr. 462/1993 al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului 
pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor 
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de 
surse staţionare etc.  
 

7.2. Factorul de mediu - apă 
 
Administrarea domeniului public naţional al apelor, gestionarea 

cantitativă şi calitativă a acestora, exploatarea lucrărilor de gospodărire a 
apelor, precum şi aplicarea strategiei și a politicii naţionale, cu respectarea 
reglementărilor naţionale în domeniu se realizează de către Administraţia 
Naţională “Apele Române” prin direcţiile de ape din subordinea acesteia 
(organizate la nivelul bazinelor hidrografice ca instituţii publice, cu 
personalitate juridică).  

Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcţonează: 
Consiliul interministerial al apelor, Comisia centrală de apărare împotriva 
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor în 
construcţiile hidrotehnice, Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi 
lucrărilor hidrotehnice, Centrul român de reconstrucţie a râurilor şi Comitetul 
Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, organisme cu caracter 
consultativ.  

Administraţia Naţională “Apele Române”, ca unitate aflată sub 
autoritatea Ministerului Mediului este un organism specializat care, pe lângă 
gestionarea cantitativă şi calitativă a apelor, realizează exploatarea lucrărilor de 
gospodărire a apelor şi aplică strategia şi politica naţională în domeniu, 
acţionând pentru cunoaşterea resurselor de apă şi folosirea lor naţională, 
asigurând protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru 
prevenirea efectelor distructive ale apelor, în condiţii de eficienţă economică şi 
de protecţie socială. Această autoritate naţională administrează şi exploatează 
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albiile minore, lucrările de gospodărire a apelor şi asigură aplicarea legislaţiei 
pentru folosirea şi protecţia resurselor de apă. 

Prin gospodărirea apelor înţelegem activităţile care, printr-un ansamblu 
de mijloace tehnice şi măsuri legislative, economice şi administrative conduc la 
cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau îmbunătăţirea 
resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia 
împotriva epuizării şi poluării acestor surse, precum şi la prevenirea şi 
combaterea acţiunilor distructive ale apelor. 

Prin poluarea apei se înţelege orice alterare fizică, chimică, biologică 
sau bacteriologică a acesteia peste o limită admisibilă stabilită prin lege, 
inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau 
indirect de activităţi umane, care o fac improprie folosirii normale în scopurile 
în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea.  

Poluarea apelor este produsă de cel puţin cinci categorii de poluanţi: de 
natură fizică, chimică, biologică, bacteriologică şi radioactivă, rezultaţi din 
diverse activităţi. Principalii agenţi fizici cu rol în poluarea apelor sunt 
substanţele radioactive (depunerile radioactive care ajung în ape cu ploaia, 
apele folosite în uzinele atomice, deşeurile radioactive etc.) şi apele termale 
(deversarea în apă a lichidelor calde ce au servit la răcirea instalaţiilor 
industriale etc.). Poluarea chimică a apelor se produce prin infectarea cu plumb, 
azot, fosfat, hidrocarburi, detergenţi, pesticide etc.  

Prin nerespectarea obligaţiilor lor legale şi încălcarea interdicţiilor pe 
care le stabileşte legea, utilizatorii de apă contribuie şi la scăderea cantităţilor de 
apă necesare populaţiei şi economiei. 

 
7.2.1. Cadrul legislativ consacrat protecţiei apelor 

 
Actele normative care reglementează problematica privind regimul 

juridic al apelor şi a protecţiei lor sunt următoarele: Constituţia (prin art.135 
alin.4), Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţiei 
mediului, Legea apelor nr.107/1996, Legea nr.310/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996, Legea nr.17/1990 privind regimul juridic 
al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue ale 
României, Legea nr.14/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea 
pentru protecţia şi utlizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru 
protecţia fluviului Dunărea a fost semnată la Sofia la 29 iunie 1994), Convenţia 
privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor 
internaţionale încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, Legea nr.110/1996 
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privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheată 
la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1992 etc. 

 
Utilizatorii de apă sunt obligaţi:  

- să respecte normele de consum de apă pe unitatea de produs sau de activitate;  
- să economisească apa prin folosire judicioasă, recirculare;  
- să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii şi a celor din sistemele 
de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, după caz;  
- să adopte tehnologii de producţie cu cerinţe de apă reduse şi cât mai puţin 
poluante, să reducă poluanţii evacuaţi odată cu apele uzate şi să recupereze 
substanţele utile conţinute în apele uzate şi în nămoluri;  
- să asigure realizarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor şi instalaţiilor de 
prelucrare a calităţii apelor la capacitatea autorizată, să urmărească eficienţa 
acestora prin analiză de laborator şi să intervină operativ pentru încadrarea 
indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor uzate, limite 
prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor etc.  

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Compania Naţională 
“Apele Române” – S.A. pot lua măsuri de limitare sau de suspendare provizorie 
a folosirii apei, pentru a face faţă unui pericol sau consecinţelor unor accidente, 
secetei, inundaţiilor sau unui risc de lipsă de apă datorat supraexploatării 
resursei.  

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure 
gospodărirea eficientă a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor 
meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.  
 Unităţile de gospodărire a apelor sunt obligate să ia în considerare orice 
informaţie privind poluarea accidentală provenită de la persoane fizice sau 
juridice, altele decât utilizatorii. 
 

7.3. Factorul de mediu - sol şi subsol 
 
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoartei terestre. Este format 

din particule minerale, materii organice, apa, aer şi organisme vii. Este un 
sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe functii şi este vital pentru 
activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. 

Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apa, solul este o resursă neregenerabila 
care îndeplineşte mai multe funcţii vitale: 

• producerea de hrană/biomasă 
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• depozitarea, filtrarea si transformarea multor substante (incluzând apa, 
carbonul, azotul) 

• sursa de biodiversitate, habitate, specii si gene. 
• serveste drept platforma/mediu fizic pentru oameni si activitatile umane 
• sursa de materii prime, bazin carbonifer 
• patrimoniu geologic şi arheologic. 
Până acum, fără accentuarea acţiunilor comunitare, doar noile SM au 

legislaţie specifică protecţiei solului, celelalte bazându-se pe câteva prevederi 
de protejare a solului în cadrul altor politici sectoriale. 

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă UE 
sunt: 

• eroziunea 
• degradarea materiei organice 
• contaminarea 
• salinizarea 
• compactizarea 
• pierderea biodiversitatii solului 
• scoaterea din circuitul agricol 
• alunecarile de teren si inundatiile 
În domeniul Protectiei Solului, Subsolului - Biroul Protecţie Sol, Subsol are 

ca obiect de activitate implementarea prevederilor legale privind protecţia, 
conservarea, amenajarea şi folosirea judicioasă a solului, subsolului şi 
ecosistemelor terestre. 

Obiective: 
• implementarea legislatiei de mediu specifice in domeniul protectiei 

solului, subsolului 
• eficientizarea colaborarii cu alte autoritati, institutii;  
• reducerea nivelului de poluare a solului si subsolului in Romania; 
• identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activitati poluatoare; 
• identificarea zonelor afectate/cu risc la alunecari de teren din diferite 

cauze; 
• creşterea gradului profesional al personalului din ANPM şi ARPM în 

domeniul protecţiei solului, subsolului. 
Atribuţii şi competenţe: 
• realizează baza de date privind situatia zonelor contaminate la nivel 

national; 
• realizează baza de date pentru gestionarea siturilor contaminate; 
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• participă la organizarea activităţii de monitorizare a solului şi 
subsolului, precum şi a calităţii resurselor naturale neregenerabile; 

• realizează baza de date referitoare la metodele de reconstrucţie 
ecologica aplicate la nivel national; 

• colaboreaza cu Direcţia Programe, Proiecte, Relaţii Internationale, 
Comunicare, în scopul asigurarii legaturii cu Agenţia Europeana de 
Mediu, cu Agenţiile Naţionale şi Federale de mediu din statele membre 
sau asociate ale U.E. şi cu alte organisme de specialitate din tară şi 
strainatate, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului; 

• organizeaza instruirea personalului A.R.P.M./A.P.M. în domeniul 
protectiei solului şi subsolului. 

 
Poluarea solului reprezintă rezultatul tuturor faptelor şi/sau acţiunilor 

care – săvârşindu-se ori îndreptându-se asupra acestora – sunt de natură a 
produce dereglarea funcţionării lor normale. Factorii poluanţi ai solului şi 
subsolului pot fi de natură fizică, chimică, biologică, etc.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră că poluarea solului 
este o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare. 
Poluarea solului se datorează îndepărtării şi depozitării neigienice a reziduurilor 
lichide şi solide rezultate din diferite activităţi umane, a dejecţiilor animale, 
cadavrelor acestora, a deşeurilor industriale sau a utilizării necorespunzătoare a 
unor substanţe chimice în practica agricolă.  

Poluarea solului poate fi analizată din cel puţin două perspective : 
poluare biologic şi, respectiv, poluare chimică. 

Poluarea biologică este caracterizată prin diseminarea pe sol, odată cu 
diversele reziduuri, a germenilor patogeni. Supravieţuirea pe sol a cestor 
germeni este variabilă şi depinde atât de specia microbiană, cât şi de calităţile 
solului şi condiţiile meteoclimatice. În general, solul este bogat în flora 
microbiană proprie, denumită şi floră telurică, care participă activ la procesele 
biologice şi biochimice care se petrec în sol. În mare parte, această floră are 
calitate antibiotică faţă de flora microbiană de impurificare, contribuind în acest 
fel la distrugerea germenilor patogeni. Solul nu oferă condiţii favorabile de 
temperatură şi umiditate, mai ales în straturile sale superficiale, unde se 
cantonează flora supraadăugată, supuse permenent radiaţiilor solare, astfel încât 
anumite forme de germeni nu rezistă decât foarte puţin timp în sol. Alte specii 
de germeni însă, care au forma de rezistenţă sporită, pot supravieţuirea uneori 
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un timp foarte îndelungat (de la câteva luni la câţiva ani), în aceste condiţii 
pericolul poluării bacteriene a solului fiind deosebit de mare. 
 Poluarea chimică a solului este produsă prin reziduuri menajere şi 
zootehnice, reziduuri industrial şi radioactive, precum şi ca urmare a utilizării 
unor substanţe chimice în agricultură. Reziduurile menajere şi zootehnice, ca şi 
o parte a reziduurilor industriale, provenite mai ales de la întreprinderi 
alimentare, produc o poluare organică puternică. Foarte frecvent poluarea 
organică însoţeşte poluarea biologică, dar se poate găsi şi în afara acesteia. 
Poluarea organică persistă pe sol un timp limitat datorită marii capacităţi a 
solului de a degrada aceste substanţe prin intermediul microorganismelor 
telurice, prin această descompunere a materiei organice şi transformarea sa în 
substanţe minerale realizându-se un ciclu natural al elementelor chimice, care 
trec astfel din sol în plante şi animale, respectiv om, pentru a reveni sub formă 
organică în sol şi a relua ciclul. În mod deosebit, acest ciclu este caracteristic 
pentru azot şi pentru carbon, dar şi alte elemente urmează îndeaproape aceeaşi 
cale.  

Poluarea industrială poate avea şi o componentă organică, dar de cele 
mai multe ori se caracterizează printr-un conţinut bogat în substanţe chimice 
potenţial toxice. Studii efectuate în acest sens – cu sprijinul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii – au dus la concluzia că poluarea industrială reprezintă o 
puternică sursă de răspândire pe sol a unor produşi chimici toxici care pot fi 
concentraţi de diverse organisme din lanţul alimentar al omului. Se consideră că 
cel puţin 50% din materiile prime utilizate în industrie contribuie la formarea 
deşeurilor industriale, din care în jur de 15% pot fi considerate ca fiind toxice 
sau nocive pentru organismul uman. 

 
7.3.1. Cadrul legal instituit în scopul asigurării protecţiei solului şi subsolului 

 
Principalele reglementări consacrate asigurării protecţiei solului, în 

România, sunt următoarele: Constituţia, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 138/2004 
privind îmbunătăţirile funciare; Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a 
terenurilor; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Legea nr. 
16/1994 privind arendarea de terenuri; Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică etc. 
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 7.4. Biodiversitatea 
 
 Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate 
sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor 
ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; 
aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii si a ecosistemelor. 

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, 
populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă 
sau valoare efectivă sau potenţială pentru umanitate. 

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt 
obiective comunitare esenţiale şi de interes general. 

Pentru a menţine sau a restaura habitatele naturale sau speciile sălbatice 
de interes comunitar  la un stadiu corespunzător de conservare, sunt  desemnate 
siturile Natura 2000, astfel încât să se creeze o reţea ecologică europeană 
coerentă -  Reteaua Natura 2000 - instrumentul principal al Uniunii Europene 
de conservare a naturii. 

 
7.4.1. Noţiunea de arii naturale protejate 
 

Teritoriul (aria) care urmează să beneficieze de un regim special de 
ocrotire este fixat(ă) după ce au fost stabilite şi îndeplinite o serie de criterii de 
selectare. Acestea sunt legate de: obiectivele nebiologice (un masiv bazaltic, un 
punct fosilifer, o cascadă, o peşteră, un lac, un gheţar etc.), obiective biologice 
(suprafaţa minimă pentru specii, populaţia minimă, suprafaţa necesară pentru 
protecţia ecosistemelor), forma suprafeţei, zonele tampon. 

În funcţie de scopul urmărit şi de gradul de protecţie ce urmează a fi 
acordat UICN a stabilit 6 categorii de protecţie :  
- Rezervaţie naturală strictă, arie protejată – în principal – pentru cercetarea 
ştiinţifică (categoria I a);  
- Arie protejată gestionată pentru protecţia sălbăticiei (categoria I b);  
- Parc Naţional, arie protejată şi gestionată – în principal – pentru protecţia 
ecosistemelor şi pentru recreere (categoria II);  
- Monument natural, arie gestionată – în principal – pentru conservarea 
trăsăturilor naturale specifice (categoria III);  
- Arie de protecţie a habitatelor sau speciilor, gestionată – în principal – pentru 
conservare, prin intervenţii de management (categoria IV);  
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- Peisaj terestru/marin protejat, arie protejată, gestionată – în principal – pentru 
conservarea peisajelor terestre/marine şi recreere (categoria V);  
- Arie protejată cu resurse gestionate (arie protejată gestionată – în principal – 
pentru utilizarea durabilă a ecosistemelor naturale).  
 
 Pentru fiecare asemenea categorie sunt formulate: definiţii, obiective de 
management, linii directoare pentru selectare şi responsabilitatea organizatorică.  

Denumirile acordate ariilor protejate nu sunt obligatorii pentru toate 
ţările, ele putând varia, importanţă acordându-se menţinerii statutului pentru 
care ele au fost puse sub protecţie. În acest context, legislaţia românească face 
trimitere la: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, 
rezervaţii naturale, parcuri naturale, situri naturale ale patrimoniului universal, 
geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei, 
situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare şi arii de protecţie 
specială avifaunistică. 

 
Ariile naturale protejate sunt reprezentate de zona terestră , acvatică 

şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de 
ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, 
elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală 
deosebită. Intră, aşadar, în categoria ariilor naturale protejate teritoriile 
declarate ca atare şi ocrotite prin lege, în cuprinsul cărora se găsesc plante, 
animale, minereuri şi/sau formaţiuni geologice rare, care prezintă importanţă 
din punct de vedere ştiinţific. În astfel de situaţii, legea ocroteşte, de regulă, un 
anumit teritoriu, o arie protajată declarată ca atare, cu flora şi fauna, formaţiuni 
geologice etc. aflate pe ele, ca un complex natural de interes deosebit. 

Ariile protejate mai mari, în care regimul de protecţie se extinde asupra 
tuturor componentelor cadrului natural (cu elemente fizico-geografice, 
floristice, faunistice, hidrologice, geologice, paleontologice etc), se numesc 
parcuri naţionale. Ele cuprind suprafeţe de teren şi/sau de apă ce păstreză 
nemodificat cadrul natural cu flora şi fauna sa, destinate cercetării ştiinţifice, 
recreaţiei şi turismului. În aceste parcuri, turismului îi sunt rezervate numai 
anumite trasee, iar bogăţiile naturale sunt scoase din circuitul economic şi 
juridic. Regimul lor de gospodărire se stabileşte prin regulamente şi planuri 
proprii de protecţie şi conservare aprobate de autorităţile naţionale ştiinţifice şi 
administrative abilitate. În perimetrul lor sunt admise doar activităţile 
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tradiţionale, practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, 
activităţi care sunt reglementate prin planul de management. 

 
Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este 

protecţia și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea 
activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu 
valoare semnificativă, peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate 
biologică. 

 
Ariile protejate mai pot cuprinde rezervaţii naturale (acele arii naturale 

protejate, al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii 
naturale) care, după obiectul ocrotirii, pot fi: rezervaţii forestiere, zoologice, 
botanice, ornitologice, geologice, peisagistice, paleontologice, de resurse 
genetice etc. 

Pentru administrarea parcurilor naţionale, parcurilor naturale, a siturilor 
de interes comunitar şi a ariilor de protecţie specială avifaunistice a căror 
suprafaţă este mai mare de 4.000 ha, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 stipulează înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate şi Conservarea Biodiversităţii, instituţie publică în subordinea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care are în subordine şi/sau 
coordonare structuri de administrare special constituite, cu personalitate 
juridică. 

 
Rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri 

sunt protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii 
biologice specifice. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind 
un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice, lacuri și cursuri de apă, zone 
umede cu comunităţi biocenotice, floristice şi faunistice unice, cu peisaje 
armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, 
ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care por fi readuse la starea 
naturală, comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea 
resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. 
Managementul lor se realizează conform regulamentelor şi planurilor de 
protecţie – conservare proprii, în conformitate cu recomandările Programului 
Om-Biosferă de sub egida UNESCO. 
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Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele teritorii protejate 
instituite în scopul conservării, menţinerii şi – acolo unde este cazul – readucerii 
într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsăr şi a habitatelor 
specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice.  

Ariile naturale protejate şi monumentele naturii sunt declarate ca atare 
“prin acte sau reglementări cu caracter normativ, inclusiv prin amenajamente 
silvice”. Ele sunt evidenţiate în planurile de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, aprobate conform legii.  

Rolul statului în acest domeniu este evidenţiat şi în prevederea legii 
după care autoritatea centrală pentru protecţia mediului, la propunerea 
Academiei Române, declară noi zone pentru extinderea reţelei naţionale de arii 
protejate şi monumente ale naturii şi le încadrează pe categorii.  

Autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea agenţiilor pentru 
protecţia mediului sau a altor persoane juridice şi fizice interesate, pe baza 
documentaţiei avizate de către Academia Română, pot să pună sub ocrotire 
provizorie în vederea declarării ca arii protejate sau monumente ale naturii 
anumite obiective care justifică aceasta. 

 
7.4.1. Cadrul legislativ privind conservarea şi protecţia ariilor naturale 
protejate şi monumentelor naturii 
 

Conceptul de “monument al naturii”, acordat ariilor de interes biologic 
excepţional, s-a impus la noi pe plan ştiinţific, practic şi legislativ în perioada 
interbelică. Prima reglementare legală românească în domeniu a fost Legea nr. 
213/1930 pentru protecţia monumentelor naturii, în baza căreia a şi fost înfiinţat 
primul parc naţional din România, în Munţii Retezat.  

În prezent, regimul ariilor protejate şi monumentelor naturii face 
obiectul Capitolului VIII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, la care se adaugă Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Ordonanţa Guvernului nr. 
41/2004 prin înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. 

Reglementărilor naţionale li se alătură şi cele internaţionale, cum ar fi 
Convenţia privind patrimoniul mondial cultural şi natural (adoptată la 
Conferinţa Generală a O.N.U. pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură de la 
Stockholm, din noiembrie 1972) – la care România a aderat prin Decretul nr. 
87/1990, precum şi următoarele reglementări comunitare: Directiva Consiliului 
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79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva Consiliului 
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
Directiva Consiliului 2006/105/CE privind adoptarea Directivelor 73/239/CEE, 
74/557/CEE şi 2002/83/CE – toate vizând domeniul mediului. 
 



 

8. 

8.DEŞEURILE, GESTIONAREA ŞI 
CONTROLUL CIRCUITULUI LOR 

 
 

8.1. Noţiunea de “deşeuri” 
 
 Deşeurile sunt acele reziduuri – substanţe şi/sau produse rezultate în 
urma unor procese biologice sau tehnologice – care nu mai pot fi folosite ca 
atare (fiind degradate, deteriorate, distruse), dar din care unele sunt 
refolosibile (putând fi utilizate în alte scopuri decât cele iniţiale).  

Actele internaţionale adoptate în materie definesc deşeurile ca fiind 
materiale destinate eliminării, materii accidental deversate, pierdute, 
contaminate, devenite improprii utilizării sau care reprezintă reziduuri ale 
producţiei, sau orice substanţe ori obiecte pe care deţinătorul (posesorul cu 
orice titlu juridic) le elimină (ori se debarasează de ele) sau este obligat să le 
elimine în temeiul unor prevederi legale. 

În conformitate cu reglementările comunitare, statele membre ale 
Uniunii Europene sunt obligate să promoveze – în principal – măsuri/acţiuni 
preventive şi destinate reducerii ”producţiei” de deşeuri şi, numai în subsidiar, 
să procedeze la eliminarea sau la valorificarea deşeurilor prin reciclare, 
refolosire, recuperare etc., în vederea obţinerii de materii prime secundare. 

Potrivit reglementărilor legii-cadru în domeniu din ţara noastră 
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor a 
fost publicată în M. Of. nr. 283 din 22 iunie 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare) prin deşeu se înţelege orice substanţă sau orice obiect 
de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa. 
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8.2. Clasificarea deşeurilor 
 
Având în vedere împrejurările (sursele) din care au provenit, gradul de 

utilizare, destinaţia iniţială sau finală, compoziţia, gradul de periculozitate pe 
care îl prezintă etc., deşeurile se grupează – potrivit reglementării legale din ţara 
noastră – în următoarele categorii :  
- reziduuri de producţie sau consum;  
- produse în afara standarelor;  
- produse cu valabilitate expirată;  
- materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, 
inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident;  
- materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acţiuni voluntare 
(reziduuri de la operaţiile de curăţare, materiale de ambalare, containere etc.);  
- elemente neutilizabile (baterii consumate, catalizatori epuizaţi etc.);  
- substanţe devenite improprii utilizării (acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, 
săruri de amestec epuizate etc.);  
- reziduuri de la procese industriale (zguri, blazuri de distilare etc.);  
- reziduuri de la procese de combatere a poluării (nămol de la instalaţii de 
purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate etc.);  
- reziduuri de prelucrare/finisare (șpan provenit de la operaţiile de strunjire sau 
frezare);  
- reziduuri provenite de la extracţia și procesarea materiilor prime (reziduuri de 
la exploatările miniere şi petroliere);  
- materiale contaminate;  
- toate materiale, substanţele sau produsele a căror utilizare este interzisă de 
lege;  
- produse de care deţinătorul nu mai are trebuinţă (reziduuri înlăturate din 
agricultură, birouri, magazine, din sfera menajeră etc.);  
- materiale, substanţe sau produse care rezultă din acţiunea de refacere a solului.  
  

Sunt considerate deşeuri refolosibile toate substanţele, materialele sau 
produsele provenite din activităţi industriale, agricole, din construcţii, 
transporturi şi prestări de servicii, din alte domenii de activitate, precum şi din 
consumul populaţiei, dacă datorită caracteristicilor şi proprietăţilor lor 
specifice pot fi reintroduse – ca materii prime secundare – în circuitul 
productiv fără risc pentru mediu sau sănătatea populaţiei.  
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Deşeurile periculoase reprezintă acea subcategorie a deşeurilor pentru 
care este prevăzut un regim special și foarte sever, destinat gestionării lor în 
condiţii de siguranţă pentru sănătatea omului şi a mediului, în general. 
Deşeurile periculoase – care prezintă anumite caracteristici particulare – trebuie 
să fie identificate, grupate şi cuprinse în liste speciale, fiind supuse unui regim 
de gestionare aparte (Directiva 91/689/CEE şi Directiva 2006/12/CE).  

Gospodărirea deşeurilor radioactive are la bază norme şi reglementări 
naţionale, precum şi acorduri şi convenţii internaţionale la care România este 
parte şi care vizează securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor 
ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a 
proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare. 

Reglementările privesc stabilirea responsabilităţilor organismelor 
implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea 
resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor 
rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instaţiilor nucleare şi radiologice, 
precum şi celor destinate dezafectării lor, gospodăririi în siguranţă a deşeurilor 
radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor 
radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în 
industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socio-economic. 

 
8.3. Cadrul legal privind regimul deşeurilor 
 

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul deşeuri sunt: 
• Urmărirea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel 

naţional; 
• Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, validare si prelucrare a 

datelor si informaţiilor privind implementarea legislaţiei naţionale şi 
europene din domeniul deşeurilor; 

• Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea 
deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

• Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune 
în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei 
specific; 

• Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru 
domeniul gestionării deşeurilor; 
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• Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la 
UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, 
în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului. 
Reprezentând o problemă extrem de complexă pentru lumea de azi, 

deşeurile sunt în atenţia permanentă a forurilor naţionale şi internaţionale. Ca 
urmare, reglementările legale adoptate cu privire la deşeuri sunt numeroase, 
prin ele încercându-se a se institui şi menţine un regim strict al circuitului lor în 
natură.  

Cele mai importante acte normative în domeniu sunt:  
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului; 
 Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare; 
  Ordonanţa nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;  
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2001, republicată, privind gestionarea 

deşeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 465/2001;  
 Hotărârea Guvernului nr. 511/1994 privind adoptarea unor măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societăţile 
comerciale din a căror activitate rezultă deşeuri poluante;  
 Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2005;  
 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor 
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase etc.  
Alături de reglementările interne trebuie să reţinem şi principalele acte 

internaţionale:  
 Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 
periculoase şi al eliminării acestora, adoptată la Basel în anul 1989 
(ratificată de România prin Legea nr. 6/1991);  

 Acordul european privind transportul rutier internaţional al mărfurilor 
periculoase, semnat la Geneva în anul 1957 (ratificat de ţara noastră prin 
Legea nr. 31/1994); 

  Directiva 92/3 (EURATOM) a Consiliului Uniunii Europene din 1992 
relativă la supravegherea şi controlul transferului deşeurilor radioactive 
între statele membre, cât şi la intrarea sau ieşirea din spaţiul comunitar; 
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  Directiva 2006/12/CE, noua Directivă 2008/98/CE privind deşeurile 
etc. 
 

8.4. Regimul general al gestionării deşeurilor 
 

Începutul legii Comunitatii pentru deseuri poate fi determinat odata cu 
elaborarea Directivei Consiliului din 1975, actualizat în 1991 de Directiva 
91/156/EEC. Directiva 75/442/EEC este denumita Directiva Cadru pentru 
deşeuri. Include şi referinţe referitoare la doua categorii de directive „fiice” 
dataliate: acelea care fixeaza cerinţele pentru permiterea şi funcţionarea 
facilităţilor de eliminare a deşeurilor şi cele care reglementează opţiunile de 
eliminare pentru tipuri specifice de deşeuri. Reglementarea prevede o listă a 
metodelor de management a deşeurilor şi acţiunilor calificate ca fiind de 
eliminare şi valorificare. Prin Directivul Cadru pentru deşeuri, Statele Membre 
ale UE trebuie să incurajeze prevenirea şi reducerea deşeurilor şi a efectelor 
negative prin încurajarea dezvoltarii de tehnologii curate, îmbunătăţirii tehnice 
ale produselor şi tehnicilor de înlăturare a deşeurilor. În plus faţă de aceste 
directive, Reglementarea 259/93/EE

 
stabileşte un sistem pentru controlul 

circulaţiei de deşeuri în interiorul şi exteriorul UE. 

 
Urbanizarea accelerată a determinat o creere impresionantă a cantităţii 

de deşeuri, iar dezvoltarea ştiinlor şi economiei a generat şi o serie de probleme 
legate de marea diversitate a materialelor noi utilizate în diferite domenii. 
Beneficiile tehnologiilor moderne – incontestabile, pe de o parte – sunt 
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”grevate” de procesele de fabricaţie care implică aspecte deosebite aferente 
gestionării ecologice a deşeurilor rezultate ca urmare a realizării şi utilizării 
tipurilor noi de ambalaje. Una dintre marile dificultăţi asociate sistemelor 
moderne de împachetare şi conservare a produselor este asociată acestor noi 
tipuri de materiale (deci, noi tipuri de deşeuri posibil de reciclat): masele 
plastice.  

Pentru a face faţă acestor ”provocări”, specialiştii şi-au concentrat 
preocupările în direcţia stabilirii unui sistem global de gestionare a deşeurilor, 
apărând în acest fel un nou domeniu de interes – managementul deurilor solide 
– care este asociat activităţilor de tipul: cercetării legate de generarea deşeurilor, 
urmăririi modului de colectare şi stocare, controlului modului de colectare, 
valorificării deşeurilor proprii, controlului transportului deşeurilor, controlului 
prelucrării primare a acestora, supravegherii depozitării lor în condiţii de 
siguranţă.  

Dacă în prima jumătate a secolului trecut nu au existat preocupări 
semnificative în acest domeniu şi nici nu au fost puse la punct strategii de 
gestionare ecologică a deşeurilor (metodele utilizate rezumându-se la 
depozitarea deşeurilor urbane pe terenuri situate în afara localităţilor, evacuarea 
deşeurilor în apele râurilor, mărilor şi oceanelor, sau îngroparea acestora), după 
această perioadă dinamica dezvoltării industriale şi urbanistice (legată de 
creşterea cantităţii de deşeuri menajere, stradale şi industriale) a reclamat o 
abordare responsabilă şi atentă a acestor chestiuni.  

Degradarea accentuată a mediului (consecinţă a situaţiilor prezentate) – 
conştientizată şi adusă în faţa cetăţenilor ca o chestiune presantă, de maximă 
importanţă pentru calitatea vieţii, atât pe moment cât şi în perspectivă – a 
determinat luări de poziţie şi atitudini ferme vis-a-vis de necesitatea protejării 
naturii, precum şi bunurilor materiale şi spirituale. Diminuarea şi, în unele 
cazuri, chiar epuizarea resurselor naturale, materiale şi energetice a impus o altă 
modalitate cde gestionare a acestora, strâns legată de reciclarea anumitor 
produse sau chiar deşeuri, în condiţiile în care populaţia – aflată într-o creştere 
accelerată – reclamă cantităţi tot mai importante de asemenea bunuri şi în 
contextul în care o mare parte din resurse sunt neregenerabile. 

În ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor în interiorul unităţilor se 
poate sublinia faptul că instalaţiile de valorificare a acestor deşeuri pot fi 
încorporate în întregul proces de producţie al acelei unităţi. Majoritatea 
deşeurilor care sunt prelucrate în instalaţia de valorificare a lor se reîntorc în 
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procesul de producţie (al întreprinderii respective sau al altora) după ce au fost 
supuse unor procese de prelucrare. În scopul reducerii costurilor aferente 
prelucrării deşeurilor şi, de asemenea, pentru o încărcare corespunzătoare a 
instalaţiilor, unitatea de bază poate primi spre valorificare şi deşeuri de la alte 
unităţi (în condiţiile în care cantitatea de deşeuri provenite din unitatea de bază 
trebuie să o depăşească, evident, pe cea colectată din exterior). 

Modalitatea de valorificare a deşeurilor în exteriorul unităţii este 
utilizată în cazurile în care unităţile producătoare de deşeuri, datorită fluxului 
tehnologic, dimensiunii sau structurii lor, nu permit prelucrarea în cadrul 
acestora. În această situaţie trebuie avută în vedere o configurare aparte a 
instalaţiilor centralizate de valorificare a deşeurilor, în sensul oferirii 
posibilităţii de prelucrare a unei game variate a acestora (întrucât producătorii 
”livrează” deşeuri cu grad ridicat de neomogenitate). O primă necesitate care se 
impune este colectarea selectivă, transportul cu mijloace adecvate fiecărei 
ramuri industriale generatoare de deşeuri, urmate de tratarea – ecologică – 
corespunzătoare. Modalitatea de valorificare a deşeurilor în exteriorul unităţii, 
respectiv în instalaţii centralizate este de urmat, aşadar, atunci când colectarea 
se face de la mai multe unităţi, care produc fiecare cantităţi mici de deşeuri, iar 
gestionarea individuală nu este posibilă sau rentabilă. Metoda se mai recomandă 
şi în situaţiile în care producătorii de deşeuri fie nu dispun de cunoştinţele 
necesare valorificării şi comercializării lor, fie nu au organizate spaţii şi condiţii 
de desfacere a produselor sau materialelor secundare obţinute în urma 
prelucrării acestor deşeuri. 

 
Obiectivele prioritare privind gestionarea deşeurilor sunt:  
a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de 

periculozitate al acestora prin:  
- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale  
- dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de 
fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil 
asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de 
poluare  
- dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor 
periculoase din deşeurile destinate valorificării  

b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor din reciclare, recuperare sau 
orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea 
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deşeurilor ca sursă de energie (art. 3 din OUG nr.78/2000 privind regimul 
deşeurilor). 

 
Planurile de gestionare a deşeurilor se elaborează pe diverse paliere, 

respectiv la nivel naţional, regional, judeţean şi local.  
Planul naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care cooperează – în acest 
scop – cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi cu 
Comisia Europeană. El se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se notifică 
Comisiei Europene.  

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se elaborează/realizează 
de către consiliile judeţene ale judeţelor din raza de competenţă a fiecărei 
agenţii regionale de protecţie mediului, aflate sub coordonarea Agenţiei 
naţionale pentru protecţia mediului.  Aceste planuri trebuie să conţină informaţii 
referitoare la: tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor care urmează să fie 
valorificate sau eliminate; cerinţe tehnice generale; prevederi speciale pentru 
anumite categorii de deşeuri; amplasamente şi instalaţii adecvate pentru 
valorificarea, eliminarea sau depozitarea finală a deşeurilor; persoanele fizice şi 
juridice cu responsabilităţi în gestionarea deşeurilor; estimarea costurilor pentru 
investiţiile privind operaţiunile de valorificare şi eliminare; măsurile de 
încurajare a raţionalizării operaţiunilor de colectare, sortare şi tratare a 
deşeurilor. 
 



 

9. 

9.RADIOACTIVITATEA MEDIULUI 
 

 
 De la descoperirea de către Antoine Henri Becquerel a 

radioactivităţii în 1896 s-au împlinit anul trecut mai mult de 110 ani. De atunci 
până în zilele noastre cercetările oamenilor de ştiinţă au adus progrese 
remarcabile acestui domeniu al fizicii. Ca şi multe alte descoperiri ale omenirii, 
radioactivitatea a dus la obţinerea unor beneficii semnificative pentru 
dezvoltarea sa social-economică, în primul rând producţia de energie, datarea 
rocilor pentru descifrarea trecutului geologic, aplicaţii în medicină, biologie, 
agricultură, industrie etc., dar a dat naştere îngrijorării mondiale asupra 
consecinţelor îngrozitoare ale utilizării militare – bombardamentele din 1945 de 
la Hiroshima şi Nagasaki şi ale accidentelor survenite în funcţionarea 
centralelor nucleare sau din utilizarea energiei nucleare în alte domenii.  

Sursele naturale de radiaţii pot fi clasificate în:  
1. surse aflate exterioare organismului uman,  

 radiaţia cosmică  
 de origine terestră  

2. surse din organism, reprezentate de radionuclizii pătrunşi în organism 
prin inhalare, ingestie şi prin piele. 

 
9.1. Fondul natural de iradiere 
 
 Radioactivitatea naturală este constituită din radionuclizii prezenţi în 

mediul înconjurător (aer, sol, apă, vegetaţie, organisme animale, inclusiv în om) 
din cele mai vechi timpuri, încă de la formarea planetei Pământ. Aşa cum s-a 
explicat mai sus, doza radiaţiei pe care o primeşte omul din surse naturale se 
datorează atât radionuclizilor din organism, cât şi celor aflaţi în mediul 
înconjurător. 
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 Pentru România, fondul natural de iradiere, adică doza efectivă totală 
datorată radiaţiilor de origine naturală primite de om, are valoarea medie de 
2,27 mSv pe an, mai mică decât valoarea similară calculată pentru ca mediu 
pentru întreaga populaţie a planetei - 2,4 mSv pe an. 
 Radiaţiile gamma, emise de radionuclizii naturali existenţi mai ales în 
sol, aer, şi materialele din care sunt construite locuinţele, iradiază întregul 
organism al omului cu o doză efectivă care a fost calculată la valoarea medie de 
0,46 mSv pe an pentru fiecare cetăţean din România. Această valoare poate 
cunoaşte variaţii foarte mari în funcţie de o serie de factori: geologia solului, 
structura clădirilor şi timpul de staţionare în locuinţă. 

 
 9.2. Radioactivitatea artificială 
  

Radioactivitatea artificială, apărută mai ales după descoperirea fisiunii 
nucleare, în anul 1939, a dus rapid la implicaţii şi consecinţe uluitoare pentru 
omenire; arma nucleară, motorul pentru propulsie, centrala nucleară electrică. 
In urma fisionării care se referă la scindarea în două, a unui atom greu de uraniu 
235 sau plutoniu 239 produsă de un neutron, rezultă energie şi peste 250 
radionuclizi. Aceeaşi reacţie de fisiune intervine şi în cazul reactoarelor unei 
centrale nucleare – unde este controlată şi în cazul exploziei unei bombe 
atomice – situaţie unde desfăşoară rapid. 
 Energia degajată într-un timp foarte scurt din explozia unei bombe 
nucleare produce imediat mari distrugeri, iar radionuclizii de fisiune şi uraniul 
sau plutoniul nefisionaţi produc contaminarea zonei respective; victimele care 
scapă de primele efecte ale bombei: unda de şoc, incendiu, dărâmarea 
construcţiilor, etc sunt imediat supuse unei doze ridicatr de iradiere cauzată de 
aceşti radionuclizi.  
 Toate testele efectuate de diverse ţări: SUA, URSS, Marea Britanie şi 
Franţa de detonare a unor bombe atomice în atmosferă au dus inevitabil la 
contaminarea cu aceşti produşi de fisiune. Măsurători realizate în 1964 arătau o 
contaminare cu produşi de fisiune, în special cesiu 137 şi stronţiu 90, de trei ori 
mai mare a emisferei nordice faţă de cea sudică. După această dată, 
radioactivitatea depunerilor la sol (numite în engleză "fall-out") s-a redus treptat 
având în vedere timpii de înjumătăţire ale celor doi izotopi , ajungând greu de 
detectat în ziua de astăzi. Unele explozii atmosferice efectuate, între anii 1980 
şi 1990, de China au fost evidenţiate cu uşurinţă şi în ţara noastră la puţine zile 
după experiment. In prezent estimările specialiştilor indică faptul că populaţia 
României primeşte o doză efectivă anuală de doar 0,02 mSv datorată căderilor 
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radioactive care au urmat testelor nucleare şi accidentului nuclear de la 
Cernobâl. 
  Utilizarea în scopuri paşnice a energiei rezultate (electricitate, propulsie 
etc.) necesită şi tratarea, în uzine speciale, a combustibilului nuclear uzat şi a 
radionuclizilor de fisiune, urmată de stocarea în deplină siguranţă a deşeurilor 
cu radioactivitate ridicată pentru un timp îndelungat (de sute, chiar mii de ani de 
zile). Radionuclizii artificiali, mai ales cei obţinuţi prin activare cu neutroni în 
reactoare nucleare, sunt utilizaţi în diverse activităţi economice, medicale sau 
de cercetare, cu beneficii certe pentru omenire. Printre cele mai cunoscute 
utilizări ale radionuclizilor artificiali sunt: cobalt 60 şi iod 131 în tratarea 
diverselor forme de cancer.  Utilizarea radiaţiilor în domeniul medical implică 
expunerea persoanelor respective la doze semnificative (care pot ajunge şi chiar 
depăşi valori de până la 50 mSv). În prezent, media pentru întreaga populaţie a 
ţării pentru expunerea la radiaţii în domeniul medical ajunge pentru România la 
valoarea aproximativă de 0,30 mSv pe an. Înlocuirea vechilor aparate de raze X 
în multe spitale, precum şi reducerea numărului de astfel de investigaţii pentru 
cetăţenii României explică scăderea acestei valori medii de la 0,50 mSv pe an, 
calculate pentru începutul anilor 1990. 
  Doza primită de populaţia ţării ca urmare a utilizării şi eliminării 
radionuclizilor în mediu (laboratoare de cercetare, industriale, de medicină 
nucleară etc.), inclusiv de la centralele nucleare în condiţii normale de 
funcţionare, este destul de redusă, cifrându-se la cca 0,001 mSv pe an. 
Expunerea dată de alte surse de radiaţii (zborul cu avionul la altitudine mare, 
cadranele luminiscente ale ceasurilor, ecranele televizoarelor etc.) este de cca 
0,08 mSv pe an. 
 Se poate spune că populaţia ţării noastre primeşte o doză efectivă anuală 
de cca 2,27 mSv de la radiaţiile de origine naturală (fondul natural de iradiere), 
la care se adaugă 0,33 mSv pe an de la sursele artificiale. În total, populaţia 
României primeşte o doză efectivă anuală de cca 2,6 mSv, 87,3% datorându-se 
fondului natural de iradiere. 
 Din punct de vedere al puterii, dar şi al impactului asupra mediului, 
reactorii nucleari pot fi:  

• de propulsie şi experimentali (de cercetare) cu putere mică (zeci de 
MW); este şi cazul reactorului TRIGA de la Mioveni – Piteşti şi 
reactorul de la Măgurele – Bucureşti, în prezent în curs de dezafectare, 

• energetici (cu putere de la 400 la 1000 MW), cu impact redus asupra 
mediului, dar numai în condiţii normale de funcţionare; reactorii utilizaţi 
la producerea curentului electric pot fi cu anvelopă (construcţie masivă 
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din beton armat care reduce considerabil contaminarea mediului în caz 
de accident nuclear major) şi fără anvelopă (cazul reactorilor de la 
Cernobâl). 
 Sursele majore de contaminare radioactivă a mediului, implicit a 

omului, care s-au dovedit a fi destul de grave, au fost date de:  
• defectarea uneia sau mai multor componente ale reactorului nuclear, ale 

instalaţiilor unde se produce combustibilul nuclear sau unde se separă-
tratează diverşi radionuclizi din combustibilul nuclear uzat, 

• revenirea pe sol şi deci scăparea de sub control a unor sateliţi purtători 
de mici reactori nucleari, 

• pierderi de surse puternice de radiaţii. 
  
 Accidentul nuclear, conform definiţiei date de Normele Fundamentale 
de Securitate Radiologică, este evenimentul care afectează instalaţia nucleară şi 
provoacă iradierea şi/sau contaminarea populaţiei şi a mediului înconjurător 
peste limitele admise. 
  Dacă după accidentul de la Cernobâl se considera că centralele nucleare 
electrice, cu reactori a căror putere depăşeşete 400 Mwe, constituiau 
principalele surse de accident nuclear, accidentul produs în 1987 în Goiânia – 
Brazilia, cu o sursă de cesiu 137 utilizată pentru tratamentul cancerului, a 
reconsiderat noţiunea de accident nuclear major care poate apare chiar şi în 
unităţi sanitare care utilizează surse puternice de radiaţii. 
 Principalele accidente şi activităţi nucleare, cu impact asupra mediului, 
implicit şi asupra omului, au avut loc:  

• între 1948 şi 1951, la Celiabinsk (fosta URSS), de la instalaţiile de 
producere a plutoniului 239 (utilizat ca material fisionabil pentru armele 
nucleare), au fost deversaţi peste 1017 Bq (2,7 milioane de Ci) în râul 
Teka, 

• decembrie 1952, la Chalk River – Canada, accidentul de la un reactor 
nuclear a dus la deversarea în apa de răcire a 3,7•1014 Bq (10000 Ci), 

• octombrie 1957, la Windscale – Anglia, accident la un reactor nuclear 
cu plutoniu, urmat de incendiu şi eliberarea în atmosferă a cca 7•1014 
Bq (20000 Ci), în care a predominat iodul 131, 

• decembrie 1957, la Kistim (fosta URSS), la instalaţiile de producere a 
plutoniului a avut loc explozia unui tanc cu deşeuri radioactive, urmată 
de împrăştierea în mediu a 7•1017 Bq (20 milioane Ci), 
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• între 1954 şi 1963, în poligoanele de testare a armelor nucleare din fosta 
URSS şi SUA, dar şi în oceanul Pacific, au fost executate peste 1000 
teste nucleare (cu bombe atomice şi cu hidrogen) urmate de 
contaminarea puternică atmosferei şi solului, 

• 1965 – 1985, la Sellafield – Marea Britanie, de la uzinele de reprocesare 
a combustibilului uzat au fost deversate anual în Marea Irlandei cca 
3,7•1015 Bq (100000 Ci) de cesiu 137, 

• ianuarie 1966, la Palomares – Spania, un avion B-52 al SUA cu 
încărcătură nucleară a suferit un accident, rezultând împrăştierea în 
mediu a uraniului şi plutoniului utilizaţi pentru detonarea a patru bombe 
cu hidrogen; cu toată decontaminarea care s-a efectuat, în 2006 încă mai 
persista contaminarea mediului, 

• în 1976, în Canada cade satelitul Cosmos 954 aparţinând URSS, cu un 
reactor nuclear, rezultând contaminarea a peste 100 000 km2, 

• martie 1979, la centrala din Three Mile Island – SUA, a avut loc un 
accident nuclear la reactorul nr. 2 anvelopat, urmat de contaminarea 
mediului cu 480•1015 Bq (13 milioane Ci) de gaze nobile radioactive 
(xenon 133, kripton 85 etc.), precum şi foarte puţin iod 131, dar cu 
impact redus asupra omului, 

• aprilie 1986, Cernobâl – Ucraina, a avut loc cel mai mare accident 
nuclear la reactorul nr. 4 neanvelopat; explozia şi incendiul au dus la 
împrăştierea în mediu a peste 3,7•1017 Bq (10 milioane Ci), de gaze 
nobile radioactive, iod 131, cesiu 137, cesiu 134, stronţiu 90 şi alţi 
radionuclizi, cu impact deosebit sănătăţii oamenilor în Rusia, Belarus şi 
Ucraina, 

• septembrie 1987, Goiânia – Brazilia, dezmembrarea inconştientă a unei 
surse de cesiu 137, utilizată pentru terapia cancerului, a dus la 
contaminarea a sute de persoane, dintre care 4 au decedat în câteva 
săptămâni. 

  
9.2.1. Accidentul Nuclear Din Goiânia – Brazilia 
 
 Printre numeroasele incidente/accidente care au avut loc în unităţile 
sanitare care utilizează efectul radiaţiilor ionizante (X, gamma sau beta), multe 
urmate de pierderi de vieţi omeneşti, se numără şi cel care a avut loc în 
septembrie 1987 în localitatea Goiânia din Brazilia, considerat a fi al doilea 
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după accidentul de la Cernobâl, ca nivel de contaminare a oamenilor şi 
mediului, precum şi pierderi de vieţi omeneşti. 
 Sursele de cesiu 137, radionuclid cu timp de înjumătăţire fizică de 30,5 
ani, sunt utilizate, ca şi sursele de Co-60 (Tf = 5,2 ani), pentru tratarea 
diverselor forme de cancer. 
 Un spital din localitatea Goiânia (Brazilia), după scoaterea din uz a unei 
surse de cesiu 137, în loc să fie predată pentru tratare ca deşeu radioactiv, a fost 
depozitată într-o magazie fără asigurarea măsurilor de protecţie. Sursa conţinea 
cca 62,5 g pulbere de clorură de cesiu 137 într-o capsulă din iridiu de 51 mm 
diametru şi 48 mm lungime, care era încastrată într-o sferă de plumb şi oţel de 
aproximativ 100 kg. În momentul depozitării, sursa avea o activitate de 44 TBq 
(1200 Ci), respectiv 87% din activitatea iniţială. Două persoane au sustras sfera 
care conţinea sursa de cesiu pentru a o preda la un centru de recuperare de 
metale vechi. De la momentul sustragerii până la predare, cele două persoane s-
au iradiat cu doze destul de mari, ceea a dus la amputarea braţului uneia din ele. 
Sursa a fost predată iar proprietarul centrului de recuperare metale, fiind 
impresionat de luminiscenţa dată de sursă pe timpul nopţii prin orificiul de 
iradiere, a tăiat sfera din plumb şi oţel, apoi sursa propriu-zisă. Praful de cesiu 
radioactiv s-a împrăştiat nu numai în locuinţă ci aproape în tot oraşul. În decurs 
de 15 zile au început să se îmbolnăvească mai multe persoane, cărora le-au 
apărut arsuri puternice pe piele, stări de vomă, hemoragii interne, până ce una 
dintre persoanele afectate a dus sursa la spital, considerând că aceasta este 
cauza îmbolnăvirii. La spital, un fizician a măsurat radioactivitatea ambalajului 
şi a anunţat organele competente. Ancheta efectuată a stabilit dezastrul produs 
de sursa de cesiu 137 în urma contaminării şi iradierii a numeroase persoane , 
astfel:  

• au fost contorizate 112 800 persoane, din care cca 1000 persoane au fost 
depistate ca fiind contaminate, majoritatea involuntar, dintre acestea 249 
au fost contaminate cu doze mari care au produs îmbolnăvirea lor; 40 
persoane au prezentat diverse simptome ale bolii de iradiere şi au 
necesitat internarea în clinici de specialitate, 

• prima persoană care a decedat a fost fetiţa proprietarului care a preluat şi 
dezmembrat sursa, a doua soţia, iar alte două persoane au decedat 
ulterior, 

• au fost depistate numeroase persoane cu cancer al pielii, ca efect 
întârziat, 
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• sute de persoane contaminate au fost tratate cu decontaminantul digestiv 
ferocianură ferică (Albastru de Berlin) în vederea eliminării cesiului din 
organism, 

• clădirile clinicii de radiologie şi alte 7 case puternic contaminate 
radioactiv au fost demolate, care alături de solul contaminat au constituit 
cca 3500 m3 de deşeuri radioactive, 

• între 20 şi 40% din materialul radioactiv nu a putut fi recuperat pentru 
tratare ca deşeuri radioactive, 

• corpurile celor 4 victime au fost depuse în sicrie speciale din plumb, 
înglobate în ciment, fiecare cântărind cca 600 kg, 

• costul întregii intervenţii după accidentul radiologic a atins suma de 20 
milioane de dolari. 

 Alături de alte numeroase incidente nucleare, semnalate în alte state, mai 
ales în unităţile sanitare, urmate de decese (cele mai multe datorate 
suprairadierii unor pacienţi cu radiaţii X sau gamma), accidentul din Brazilia 
scoate în evidenţă că utilizarea surselor de radiaţii pentru terapie, diagnostic sau 
în alte scopuri, trebuie să se efectueze cu respectarea strictă a măsurilor de 
protecţie şi de securitate radiologică stabilite prin reglementări specifice. 
  
9.2.2 Accidentul de la Cernobâl 
 
 În cadrul centralei nucleare electrice de la Cernobâl funcţionau, în 1986, 
4 reactori de tip RBMK (cu uraniu îmbogăţit, moderator grafitul iar agentul de 
răcire apa) construiţi între 1970 şi 1983, alţi doi reactori fiind în construcţie în 
momentul accidentului. Puterea termică a unui astfel de reactor era de 1000 
MW, fiind echivalentă cu puterea disipată a 1 000 000 de radiatoare electrice cu 
câte o bară de 1 kW. Dacă nu se iau măsuri speciale pentru extragerea căldurii 
apărute în miezul reactorului, tecile de protecţie şi combustibilul nuclear se pot 
topi, având ca urmare eliberarea unei cantităţi uriaşe de căldură şi 
radioactivitate în mediu. 
 În prezent toţi reactorii de la Cernobâl, în baza unor ajutoare economice 
europene substanţiale au fost închişi după 1986. 
 Reactorii de la Cernobâl funcţionau cu uraniu slab îmbogăţit (în uraniu 
235), fiind mari producători de plutoniu – material cu importanţă strategică, 
moderatorul de neutroni era constituit dintr-o prismă de grafit iar ca agent de 
răcire şi preluare a căldurii în vederea transformării în energie electrică era apa. 
Aceşti reactori au fost de producţie sovietică, aşa încât personalul de exploatare 
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cunoştea foarte bine modul de funcţionare şi se considera că nu este posibil nici 
un fel de accident, convingere care a dus la neglijarea totală a regulilor stabilite 
de utilizare la parametri normali. În cadrul efectuării unui experiment pentru 
verificarea funcţionării turbinei în regim inerţial (de obţinere de curent electric 
în acest fel), în noaptea de 26 aprilie 1986, personalul de exploatare a coborât 
puterea reactorului la 10% (cu toate că instrucţiunile interziceau funcţionarea 
reactorului la o putere mai mică de 90%). Reactorul a fost scăpat de sub control 
datorită creşterii rapide a puterii şi a temperaturii din miezul rectorului (tecile 
barelor de control s-au deformat), ceea ce a dus la producerea a două explozii 
succesive, urmate de aruncarea plăcii de beton de 1000 t aflată deasupra 
reactorului cu rol de protecţie şi a unor cantităţi uriaşe de combustibil nuclear 
încărcat cu radionuclizi de fisiune în curtea centralei. Moderatorul de grafit a 
luat foc, a ars cca două săptămâni, cu toată intervenţia pompierilor care au 
aruncat tot felul de materiale pe rector, aruncând şi antrenând cantităţi uriaşe de 
radionuclizi în atmosferă. Primele victime au apărut din rândul pompierilor. În 
timpul exploziilor iniţiale şi a incendiului, cantităţi uriaşe de radionuclizi de 
fidiune, de activare, precum şi părţi de combustibil nuclear au ajuns în 
atmosferă, revenind pe sol la mari distanţe de centrală, în tot continentul 
european. Desigur, cele mai contaminate zone au fost în Ucraina, Belarus şi 
Rusia. Poziţia imediat următoare ca grad de contaminare a fost ocupată de ţările 
nordice din Peninsula Scandinavă (Suedia, Norvegia, Finlanda), datorită 
deplasării maselor de aer în direcţia nord, nord-vest. Accidentul nuclear a fost 
semnalat la câteva ore în Suedia datorită creşterii nivelului de contaminare 
radioactivă a aerului cu câteva ordine de mărime peste normal. În zilele de 29 şi 
30 aprilie 1986, masele de aer au fost deplasate către vest şi sud vest, ceea ce a 
dus la contaminarea atmosferei şi în ţara noastră. La patru zile de la accident, 
curenţii eolieni au favorizat deplasarea unor mase de aer contaminat radioactiv 
şi deasupra României, ceea ce a făcut să crească radioactivitatea aerului şi 
depunerilor atmosferice, evidenţiată prin măsurări globale beta, cu cca şase 
ordine de mărime, în special datorită iodului 131 şi telurului 132. Datorită 
precipitaţiilor şi fenomenului natural de depunere, radionuclizii din atmosferă 
au ajuns pe sol sau plante, intrând apoi în celelate componente ale biosferei. 
Radioactivitatea, dată de produşii de fisiune, a crescut semnificativ în vegetaţie 
(spontană şi cultivată), mai apoi în organismele animale şi în om. 
 Analizând contaminarea mediului în ţara noastră, s-a constatat că în 
unele zone au fost puse în evidenţă valori mai mari de contaminare, cum au fost 
cele situate la nivelul munţilor, în nord-est, chiar şi în podişul Transilvaniei; 
valorile cele mai scăzute au fost decelate în vestul ţării. Zonele mai contaminate 
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radioactiv au coincis cu cele unde norul radioactiv a fost spălat de precipitaţii. 
Chiar şi cele mai valori ale radioactivităţii depunerilor atmosferice nu depăşit 
80 kBq/m2 de cesiu 137 (radionuclid de viaţă lungă considerat cel mai bun 
indicator de contaminare post Cernobâl, pentru toate ţările afectate), ceea ce 
situează nivelul de contaminare din România sub cel înregistrat în multe zone 
din Ucraina şi Belarus, cu peste 200 kBq/m2 sau din Suedia, cu peste 100 
kBq/m2. 
 Prin spectrometrie gamma au fost evidenţiaţi 21 radionuclizi, dintre care 
atenţie deosebită s-a acordat iodului 131, cesiului 137, cesiului 134. La aceştia 
s-au adăugat stronţiu 90 şi stronţiu 89, decelaţi prin separare radiochimică şi 
măsurarea radiaţiilor beta emise. Dintre radionuclizii contaminanţi, iodul 131 
(cu timp de înjumătăţire fizică de 8,1 zile) şi telurul 132 (cu Tf de 3,25 zile) au 
deţinut cea mai mare pondere, de 75 – 85%. Datorită timpului de înjumătăţire 
relativ redus, aceşti radionuclizi au dispărut relativ repede prin dezintegrare, 
după 80, respectiv 30 zile. 
 Comparativ cu anul 1985, an cu valori destul de reduse pentru 
radionuclizii artificiali în depunerile date de testele nucleare, depunerile 
radioactive, în zonele cele mai contaminate, au crescut cu până la 6 ordine de 
mărime în primele zile ale lunii mai din 1986. A urmat o scădere rapidă în 
următoarele luni, apoi scăderea a fost treptată, ajungând în 1993 la mai puţin de 
un ordin de mărime peste media anului 1985. Măsurările de radioactivitate a 
aerosolilor atmosferici, depunerilor, apei de suprafaţă, solului şi vegetaţiei 
spontane, efectuate cu multă acurateţe de specialiştii Reţelei de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului au evidenţiat zonele cu contaminare scăzută (vestul 
ţării cu Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare) şi cele cu valori mai ridicate de 
contaminare radioactivă (Parâng, Fundata, Babele, Ceahlău, Tg. Mureş, 
Gheorghieni, Iaşi Tulcea, Buzău, Sf. Gheorghe, subcarpaţii sudici, precum şi 
Bucureşti, Piteşti, Tg. Jiu, Turnu Severin). 
 Datorită scăderii rapide a valorilor radioactivităţii aerosolilor (de peste 
1000 ori) la începutul lunii iunie, s-a considerat că în timpul accidentului de la 
Cernobâl nu a fost contaminată atmosfera înaltă iar contaminarea după luna mai 
s-a datorat proceselor de antrenare şi resuspensie a radionuclizilor odată cu 
particulele fine de sol antrenate de vânt. 
 Dintre cei trei radionuclizi, cesiul 137 a avut nivelul cel mai ridicat de 
contaminare, fiind urmat de cca 2,5 ori mai puţin de cesiu 134 şi de aproape 10 
ori mai puţin de stronţiu 90. In prezent, cesiu 134 a scăzut până la dispariţie 
prin dezintegrare (Tf = 2,05 ani) iar stronţiu 90, datorită conţinutului redus, se 
determină cu mare greutate prin procedee radiochimice; numai cesiu 137 se 
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determină încă cu mare uşurinţă, mai ales în sol. În ecosistemele acvatice, 
datorită diluţiei foarte mari, nivelul de contaminare a fost mult mai redus, astfel 
că cesiu 137 în anul 1986 s-a ridicat până la 50 mBq/l, din 1987 a scăzut sub 10 
mBq/l. In alimente şi apa potabilă, în primele luni după accident, s-a acordat o 
atenţie deosebită iodului 131, care a constituit cca 80% din radioactivitatea 
contaminantă din România. Conţinutul iodului 131 în apa potabilă din 
Bucureşti a atins maxima de 29 Bq/l pe 4 mai, media pe ţară fiind de cca 23 
Bq/l iar minima de 3,7 Bq/l în Timiş. Nivelul de contaminare a apei a scăzut 
rapid după prima decadă a lunii mai, contribuţia sa la doza efectivă a omului 
fiind nesemnificativă. Alimentele au prezentat un nivel de contaminare ridicat 
cu iod 131, în funcţie de felul cum a fost contaminată zona de unde au fost 
analizate aceste probe. S-a urmărit cu precădere nivelul de contaminare a 
laptelui, care în unele zone a prezentat valori de până la 10 000 Bq/l, media 
situându-se în jurul a 1000 Bq/l. Au fost introduse resctricţii de consum al 
laptelui foarte contaminat, care a fost transformat în lapte praf şi stocat până ce 
iodul 131 s-a dezintegrat. Legumele (spanac, salată), mai puţin fructele care s-
au copt mai târziu, au prezentat valori maxime de câteva sute de Bq/kg. Meniul 
pentru o zi, analizat pentru Bucureşti, a atins maxima de aproape 1000 Bq între 
6 şi 10 mai. După scăderea contaminării alimentelor cu iod 131, prin 
dezintegrare, din iunie 1986 s-a acordat atenţie deosebită măsurării cesiului 
137, cesiului 134 şi stronţiului 90. 
 În primul an după accident, conţinutul cesiului 137 şi 134 în lapte şi 
produse din lapte a prezentat valori foarte diferite, între 10 şi 500 Bq/kg sau l, 
în funţie de zonele de recoltare, scăzând cu aproape un ordin de mărime în anul 
1987. Acelaşi nivel ridicat a fost găsit şi în celelalte alimente (carne şi derivate, 
legume, fructe şi cereale). Nivelul de contaminare a scăzut foarte mult după 
anul 1988, în prezent fiind destul de redus, cu valori asemănătoare celor 
existente înainte de accident (tabel cu conţinutul radioactiv al cesiului 137 în 
alimente). 
 Doza de expunere a omului după accidentul de la Cernobâl, mediată 
pentru populaţia României s-a situat între 1,30 şi 1,95 mSv pentru anul 1986 
(cea mai mare parte datorându-se iodului 131). Prin recalcularea dozei de 
expunere a omului, la mai mulţi ani după accident, s-a estimat că populaţia ţării 
noastre a primit cca 1 mSv pe un an de la accident, din care 0,82 mSv datorită 
contaminării interne şi 0,18 mSv datorită iradierii externe. Valori relativ 
asemănătoare au fost publicate de specialiştii OMS şi AIEA pentru alte state 
europene; Finlanda – 0,44 mSv, Germania – max. 1,1 mSv, Italia – 0,61 mSv, 
Polonia – 0,95 mSv, Elveţia – 1,3 mSv. Măsurile de protecţie, recomandate 
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de Ministerul Sănătăţii, au început să fie aplicate începând cu data de 2 mai 
1986 şi au constat din:  

• controlul permanent al radioactivităţii artificiale a alimentelor, cu 
scoaterea de la consum a alimentelor contaminate puternic (peste 1000 
Bq/kg), 

• interzicerea manifestărilor sportive din data de 2 mai, administrarea de 
iod stabil (KI) la copii, începând cu data de 3 mai, 

• recomandarea de staţiona cât mai puţin în locuri deschise, 
• spălarea abundentă a legumelor, zarzavaturilor şi fructelor înainte de 

consum, 
 Printre aspectele negative ale acţiunilor luate imediat după accident, 
merită a fi menţionate:  

• administrarea iodului stabil trebuia începută încă din data de 1 mai, când 
norul radioactiv a pătruns asupra ţării noastre, ceea ce a redus efectul la 
cca 50%, 

• informarea tardivă şi incompletă a populaţiei asupra contaminării şi 
posibilelor efecte. 
Cu privire la efectele asupra sănătăţii populaţiei ţării noastre, având în 

vedere doza de expunere destul de redusă, omul a primit în plus circa 50% din 
fondul natural de expunere (1 mSv doza pe un după accident, faţă de 2,4 mSv 
pe an datorită fondului natural). Datele din literatura de specialitate arată că ar fi 
putut apărea efecte numai asupra copiilor neprotejaţi cu iod stabil. Studiile 
epidemiologice efectuate pentru un an după accident, mai apoi pentru 5 şi 
respectiv 10 ani, comparativ cu aceleaşi perioade de timp, dar înainte de 1986, 
nu au evidenţiat afecţiuni maligne semnificative. S-au efectuat studii privind 
apariţia de cancere tiroidiene la copii mici sau nou-născuţi, concluziile nu au 
arătat o creştere semnificativă a incidenţei acestui tip de cancer. În comparaţie, 
trebuie amintită creşterea semnificativă a incidenţei cancerului tiroidian la copii 
din Belarus (zona Gomel, cu nivel de contaminare radioactivă foarte ridicat, cu 
peste 3 ordine de mărime peste cel din ţara noastră), în perioada 1986 – 1993, 
de la 2 cazuri în 1986, 3 în 1988, 6 în 1989, 21 în 1990, 55 în 1991 la 67 în 
1992. 

Analiza contaminării radioactive a factorilor de mediu şi a alimentelor 
se face în mod organizat de principalele două reţele de supraveghere, a 
Ministerului Mediului, respectiv a Ministerului Sănătăţii. Anual se evaluează 
doza de expunere, unde partea datorată radionuclizilor artificiali de la teste 
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nucleare şi accidentul de la Cernobâl, constituie mai puţin de 1% din fondul 
natural de expunere. 
 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului 
(RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului 
pe teritoriul Romaniei, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Padurilor 
(MMP).  

RNSRM a fost înfiinţată în anul 1962 şi constituie o componentă 
specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizeaza 
supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia 
mediului şi asigura îndeplinirea responsabilităţilor MMP privind detectarea 
unor niveluri crescute de radioactivitate, avertizarea şi alarmarea factorilor de 
decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului. 

 RNSRM funcţionează cu un număr de 37 de Staţii de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. 
Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurata de 
Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate (LR) din cadrul 
ANPM. 

Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea 
Mediului (SNAARM) cuprinde în prezent 88 staţii automate de monitorizare a 
debitului dozei gama în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii 
apei. Dintre cele 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în 
aer 15 sunt amplasate în zona de influenţă a CNE Kozlodui, 33 în zona de 
influenţă a CNE Cernavodă, 2 staţii de fond (amplasate la Babele şi Toaca ), iar 
restul sunt distribuite uniform pe teritoriul ţării, în reşedinţele de judeţ. Staţiile 
automate locale sunt concepute să permită funcţionarea şi monitorizarea 
radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră 
continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile 
de mediu existente în regiunile de amplasare. SNAARM este coordonat de la un 
centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul de Radioactivitate, ANPM. 
. 



 

10. 

10.RĂSPUNDEREA DE MEDIU 
 
 

10.1. Răspunderea de mediu pentru prevenirea şi repararea 
prejudiciilor asupra mediului 
 
 O serie de măsuri de ordin legislativ destinate înlăturării sau anihilării 
efectelor negative ale prejudiciilor cauzate mediului au fost adoptate recent, în 
ţara noastră, prin transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei 
2004/35/CE din 21 aprilie 2004 a Consiliului şi Parlamentului European, 
privind stabilirea unui cadru comun pentru prevenirea şi repararea daunelor de 
mediu la un cost rezonabil pentru societate. 
 Directiva stabileşte un cadru de răspundere pentru mediul înconjurător 
bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”, în vederea prevenirii şi reparării 
daunelor aduse mediului. Conform directivei, daunele aduse mediului sunt: 

• daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului acvatic vizat de 
legislaţia europeană în materie de gestionare a apelor; 

• daunele, directe sau indirecte, cauzate speciilor şi habitatelor naturale 
protejate la nivel european prin Directiva „păsări sălbatice” şi prin 
Directiva „habitate”; 

• contaminarea, directă sau indirectă, a solurilor care implică riscuri 
importante pentru sănătatea umană. 

• Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului şi ameninţărilor 
iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea 
sunt rezultatul unor activităţi profesionale, din momentul în care este 
posibilă stabilirea unei legături de cauzalitate între dauna respectivă şi 
activitatea în cauză. 

Directiva face distincţia între două situaţii complementare, cărora li se 
aplică un regim de răspundere diferit: pe de o parte, situaţiile cauzate de 
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activităţile profesionale enumerate în actul legislativ şi, pe de altă parte, 
situaţiile cauzate de celelalte activităţi profesionale. 

Primul regim de răspundere se aplică activităţilor profesionale periculoase 
sau potenţial periculoase enumerate în anexa III la directivă. Este vorba, în 
principal, despre activităţi agricole sau industriale pentru desfăşurarea cărora 
este necesar un permis în temeiul Directivei privind prevenirea şi reducerea 
integrată a poluării, activităţi în cadrul cărora sunt deversate metale grele în apă 
sau în aer, instalaţii care produc substanţe chimice periculoase, activităţi de 
gestionare a deşeurilor (în special depozitele de deşeuri şi instalaţiile de 
incinerare), precum şi despre activităţi privind organismele modificate genetic 
şi microorganismele modificate genetic. În cadrul acestui prim regim, 
operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu a comis nicio eroare. 

Al doilea regim de răspundere se aplică tuturor activităţilor profesionale 
altele decât cele enumerate în anexa III la directivă, dar exclusiv în cazul în care 
survine o daună, sau o ameninţare iminentă cu producerea unei daune, care 
afectează speciile şi habitatele naturale protejate de legislaţia comunitară. În 
acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis 
o eroare sau s-a dovedit neglijent. 

Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt exceptaţi de 
la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul răspunderii nu se aplică în cazul 
unei daune sau al unei ameninţări iminente cu producerea unei daune care 
rezultă dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în temeiul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, o activitate 
de apărare naţională sau de securitate internaţională, precum şi o activitate 
desfăşurată conform anumitor convenţii internaţionale enumerate în anexa IV. 

 Actul normativ prin care se stabileşte cadrul legal al răspunderii de 
mediu (cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului) 
este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului ce 
a fost publicată în M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007.  

Prin noua reglementare – care se bazează pe principiul ”poluatorul 
plăteşte” – se consolidează legitimitatea regimului răspunderii fără culpă în 
domeniul (special) al prejudiciilor aduse mediului; într-adevăr, în prezent, 
poluatorul este obligat, potrivit legii, să internalizeze costurile sociale legate de 
activităţile pe care le desfăşoară prin luarea lor în calculul costurilor de 
producţie. Aceasta înseamnă că cel care, prin activitatea sa, cauzează un 
prejudiciu mediului (ori face să planeze numai o ameninţare iminentă cu un 
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asemenea prejudiciu) este ţinut responsabil din punct de vedere financiar (motiv 
pentru care orice persoană, potenţial cauzatoare de prejudicii asupra mediului, 
se va simţi obligată să adopte măsuri şi să dezvolte practici proprii care să-i 
asigure minimalizarea riscurilor financiare aferente). 

Este de observat faptul că, din chiar denumirea noii reglementări, se 
degajă funcţiile sale definitorii: preventivă şi reparatorie, ceea ce subliniază 
ideea că operatorul trebuie să suporte atât costul măsurilor de prevenţie 
(adoptate, în principal, de către autorităţile publice pentru a preîntâmpina 
survenirea unei pagube), cât şi pe cele constând în repararea/acoperirea 
pagubei, atunci când ea s-a produs.  

În ceea ce priveşte câmpul de aplicare al reglementării privind 
prevenirea şi repararea prejudiciilor aduse mediului trebuie subliniată instituirea 
unui mecanism special de angajare a răspunderii şi de stabilire a acesteia în 
sarcina operatorului, care se articulează în jurul evenimentului aflat la originea 
faptului prejudiciabil (activităţi de risc, instalaţii supuse autorizării integrate, 
transportul unor substanţe periculoase etc.) şi al naturii înseşi a prejudiciului 
asupra mediului, astfel că – pentru a i se putea delimita câmpul de aplicare – 
trebuie făcută distincţia între prejudiciul asupra mediului şi activităţile care îl 
pot produce. 
 

10.2. Prejudiciul şi repararea (acoperirea) lui 
 

În cazul în care apare o ameninţare iminentă cu producerea unei daune 
pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate: 

• să oblige operatorul (poluatorul potenţial) să adopte măsurile de 
prevenire adecvate; 

• să adopte măsurile de prevenire adecvate şi să recupereze apoi costurile 
aferente acestor măsuri. 

Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă poate: 
• să oblige operatorul în cauză să adopte măsurile de reparare adecvate 

(stabilite pe baza normelor şi principiilor enunţate în anexa II la 
directivă);  

• să adopte măsurile de reparare adecvate şi să recupereze apoi costurile 
aferente acestor măsuri. În cazul în care s-au produs mai multe daune, 
autoritatea competentă poate decide ordinea în care vor fi reparate 
acestea, în funcţie de priorităţi. 
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Repararea daunelor de mediu ia mai multe forme, în funcţie de tipul 
acestora: 

• în cazul daunelor aduse solurilor, directiva prevede obligativitatea 
decontaminării acestora până când este eliminat orice risc grav cu efect 
negativ asupra sănătăţii umane; 

• în cazul daunelor provocate apelor sau speciilor şi habitatelor naturale 
protejate, directiva vizează readucerea mediului la starea sa iniţială. În 
acest scop, resursele naturale afectate sau serviciile deteriorate trebuie 
refăcute sau înlocuite cu elemente naturale identice, similare sau 
echivalente, fie la locul incidentului, fie, dacă este necesar, într-o locaţie 
alternativă. 
Relativ la măsurile reparatorii destinate reducerii sau chiar înlăturării 

prejudiciului cauzat mediului ori la cele provizorii (menite să refacă, să 
reabiliteze sau să înlocuiască resursele naturale prejudiciate şi sau serviciile 
deteriorate sau să furnizeze o alternativă echivalentă pentru aceste resurse ori 
servicii), legea stabileşte obligaţia fiecărui operator de a informa comisariatul 
judeţean al Gărzii de Mediu (în cel mult 2 ore) despre producerea prejudiciului 
şi de a acţiona imediat pentru a controla, izola, elimina sau gestiona poluanţii în 
scopul prevenirii sau limitării extinderii prejudiciului asupra mediului şi a 
efectelor negative asupra sănătăţii umane sau agravării, deteriorării serviciilor. 
Operatorul răspunzător pentru prejudiciul cauzat mediului trebuie să identifice 
cele mai potrivite măsuri reparatorii posibile şi să le transmită – în termen de 15 
zile de la producerea accidentului/incidentului – agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului spre aprobare (art. 14 din OUG nr. 68/2007). 

 
10.3. Costuri de prevenire şi reparare  
 
În cazul în care autoritatea competentă a pus ea însăşi în aplicare 

măsurile de prevenire sau de reparare, aceasta recuperează costurile suportate 
de la operatorul responsabil cu dauna sau cu ameninţarea iminentă. Acelaşi 
principiu se aplică evaluărilor de mediu realizate în vederea stabilirii 
caracterului semnificativ al daunei şi a măsurilor care trebuie adoptate pentru 
repararea acesteia. Autoritatea competentă trebuie să demareze procedurile de 
recuperare în termen de cinci ani de la finalizarea măsurilor de prevenire sau de 
reparare sau de la data la care operatorul responsabil sau partea terţă au fost 
identificaţi, reţinându-se data cea mai recentă dintre acestea două. 
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În cazul în care mai mulţi operatori sunt responsabili în comun pentru o 
daună, aceştia trebuie să suporte costurile aferente reparaţiei fie în mod solidar, 
fie proporţional. 

Directiva nu obligă operatorii să dispună de o garanţie financiară, cum 
ar fi o asigurare, pentru a-şi acoperi insolvabilitatea potenţială. Cu toate acestea, 
statele membre trebuie să încurajeze operatorii să recurgă la astfel de 
mecanisme. 

Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de 
o daună adusă mediului, precum şi organizaţiile care au drept obiectiv protecţia 
mediului pot, în anumite condiţii, să solicite autorităţilor competente să 
acţioneze în privinţa unei daune. Persoanele şi organizaţiile care au făcut o 
cerere de acţiune pot introduce o procedură de revizuire în faţa unui tribunal sau 
al unui organism ad hoc vizând evaluarea legalităţii deciziilor, acţiunilor sau 
lipsei de acţiune a autorităţii competente. 



 

ANEXĂ                          
PROGRAM DE GUVERNARE 

2013 – 2016 
 

 

Politica în domeniul protecţiei mediului are scopul de a garanta 
generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat şi sănătos, care să asigure 
protejarea naturii, calitatea vieţii, încorelare cu o dezvoltare economică verde şi 
competitivă, cu emisii reduse de dioxid decarbon şi eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor. 

 Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi reducerea 
decalajului existent faţă de alte state membre ale UE, conservarea 
biodiversităţii, reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului şi, în acelaşi 
timp, promovarea producţiei de energie din surse alternative, regenerabile şi 
nepoluante şi stimularea creşterii economice durabile, cu accent pe crearea de 
noi locuri de muncă “verzi”.  

Un instrument esenţial va fi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, precum şi pregătirea 
Cadrului Financiar Multianual 2014-2020. Se va acorda o atenţie specială 
îmbunătăţirii gradului de transparenţă a luării deciziilor, precum şi 
conştientizarii, informarii, consultarii şi participarii tuturor cetăţenilor în luarea 
deciziilor privind mediul: 

 
1. Combaterea schimbărilor climatice·  
 

 Finalizarea Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 
pentru perioada 2013 - 2020, care vizează reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în acord cu angajamentele asumate prin pachetul 
Energie Schimbari climatice · Elaborarea Planurilor de Acţiune pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în sectoarele care intră sub 
incidenţa Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a 
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reduce emisiile de gaze cu efect de seră (sectoare care nu intra sub 
incidenta schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii cu 
efect de seră); 

 Sprijinirea autorităţilor locale pentru dezvoltarea unor strategii 
proprii privind combaterea schimbarilor climatice la nivel local; 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, 
până în 2020, a angajamentelor asumate de România pentru 
implementarea pachetului ”Energie schimbări climatice”: 

 Finanţarea, prin Fondul pentru Mediu, a proiectelor publice şi 
private, care au ca rezultat demonstrabil reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (eficienţa energetică în sectorul industrial, rezidenţial şi 
public, recuperarea gazului metan de la depozitele de deşeuri şi 
utilizarea acestuia ca resursă energetică, utilizarea surselor de energie 
regenerabilă); 

  Finanţarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, din veniturile obţinute din licitaţiile sub prevederile ETS, care se 
realizeaza centralizat la nivel European;  

 Îmbunătăţirea dialogului cu operatorii care intră sub incidenţa 
prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de sera (ETS), în scopul conformării cu cerinţele impuse de 
aceasta; 

 Adaptarea la efectele schimbărilor climatice o Finalizarea Strategiei 
naţionale de adaptare la efectele schimbarilor climatice, în acord cu 
Carta europeana a adaptarii; 

 Dezvoltarea colaborării cu celelalte autorităţi publice centrale şi 
locale pentru dezvoltarea Planurilor de adaptare la efectele schimbărilor 
climatice; 

  Îmbunătăţirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor şi 
reglementarilor în domeniul sistemului national de meteorologie, în 
vederea punerii în aplicare a planului de acţiuni; 

 Reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu şi lung la efectele 
schimbărilor climatice prin dezvoltarea planurilor de acţiuni la nivel 
central, regional şi local privind adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice. 
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2. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor 
sale 

 
 Aprobarea şi implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de 

Acţiune privind conservarea biodiversităţii 2013-2020; 
 Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru un 

management coerent alreţelei de arii naturale protejate; 
 Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de 

interes comunitar şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a acestora; 

 Planuri de management pentru ariile naturale protejate, 
 Stabilirea metodologiilor de acordare a compensaţiilor pentru 

proprietarii şi concesionarii de terenuri aflate în ariile naturale protejate; 
 Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict 

protejate; 
 Evaluarea economică a serviciilor asigurate de sistemele ecologice 

naturale şi seminaturale; 
 Implementarea conceptului privind păstrarea integrităţii şi 

funcţionarii sistemelor ecologice, managementului durabil al resurselor 
naturale din componentele marine şi terestre ale zonei de coastă; 

 Măsuri privind managementul integrat al zonei costiere pentru 
asigurarea sistemului suport necesar conservării resurselor aferente 
zonelor de coastă, ca parte a reţelei europene Natura 2000, desemnată 
conform prevederilor comunitare în domeniu. 
 
 3. Revitalizarea Deltei Dunării prin management adaptativ bazat pe 

conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale 
 

 Inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor 
sălbatice deinteres conservativ; 

 Stabilirea metodologiilor şi a sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar; 

 Plan de management integrat al Deltei Dunării; 
 Stabilirea sistemului de monitorizare a traficului pe canalele şi 

lacurile din Delta Dunării; 
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 Sistem de canalizare şi alimentare cu apă şi sistem de management 
integrat al deşeurilor pentru toate localităţile situate pe teritoriul 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 

 Crearea unor mecanisme care să susţină dezvoltarea durabilă a 
comunitatilor şi creşterea standardelor de viaţă pentru populaţia locală; 

 Program multianual de finanţare pentru Delta Dunării. 
 
4. Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase 
 

 Transformarea deşeurilor într-o resursă, potrivit Foii de parcurs a 
UE privind utilizarea eficientă a resurselor; 

 Planificare strategica la nivel zonal a gestionării deşeurilor pentru 
completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor 
europene în domeniu; 

 Accelerarea realizarii sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor, 
inclusiv prin îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene; 

 Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a 
deşeurilor; 

 Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare; 
 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului 

chimicalelor; 
 Eficientizarea cooperării cu Agenţia Europeană pentru Produse 

Chimice. 
 
 5. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării 

industriale 
 

 Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului naţional de monitorizare a 
calităţii aerului; 

 Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale; 
 Prevenirea şi controlul poluării industriale prin:  

• asigurarea investiţiilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite 
în Tratatul de Aderare a României la UE; 

• adoptarea de către industrie a celor mai bune tehnici disponibile în temeiul 
Directivei privind emisiile industriale 

• Intensificarea controlului aplicării legislaţiei în domeniu; 
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• Îmbunătăţirea sistemului de prognoza, avertizare si informarea populatiei 
precum şi capacitaea de răspuns în caz de accidente: radiologic, chimic, 
inclusiv în context transfrontier. 
 

6. Protecţia solului şi a subsolului 
 

 Aprobarea Strategiei naţionale pentru gestionarea durabilă a siturilor 
contaminate; 
  Reducerea suprafeţelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de 
hazard geologic natural şi antropic; 
 Garantarea faptului că deciziile legate de exploatarea terenurilor, 
adoptate la toate nivelurile, ţin seama în mod corespunzător şi de 
impactul asupra mediului, nu numai de cel social şi economic. 
 
7. Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale şi 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile 
 

 Efectuarea de evaluări ex-ante sistematice ale impactului social, 
economic şi de mediu al tuturor iniţiativelor politice la nivel naţional, 
pentru a se asigura coerenţa şi eficacitatea acestora; 

 Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare 
Durabilă, pe baza unor indicatori cuantificabili; 

 Creşterea rolului Comitetului interministerial de integrare a politicii 
de mediu în celelalte politici sectoriale; 

 Crearea unor mecanisme eficiente pentru îmbunătăţirea cooperării 
între autorităţi în scopul unei mai bune reglementări în domeniul 
protecţiei mediului. 
 

 8. Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul 
mediului 
 

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul protecţiei mediului 
şi asigurarea unei instruiri sistematice a personalului; 

  Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în cadrul POS 
Mediu; 
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 Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu 
cerinţele de mediu în desfăşurarea oricăror activităţi cu impact de 
mediu. 
 

 9. Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, 
consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind 
mediul 
 

 Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului;  
 Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei pentru stabilirea de curricule specifice; 
 Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în procesul de 

conştientizare a cetăţenilor cu privire la protecţia mediului; 
 Asigurarea unei mai mari transparenţe a procesului de luare a 

deciziei; 
 Dinamizarea comunicării cu societatea civilă. 

 
10. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor 
 

 Dezvoltarea durabilă a oraşelor; 
 Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi – obiectiv de 26 mp/locuitor; 
 Dezvoltarea în jurul marilor zone urbane a unor spaţii verzi complexe 

formate din spaţii împădurite şi luciu de apă; 
 Finalizarea relocării în periurban a operatorilor economici generatori 

de noxe, zgomot şi pulberi;  
 Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea 

infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii 
serviciilor aferente; 

 Creşterea ponderii transportului în comun, a interconectării sale şi 
facilitarea mijloacelor de transport „verzi”; 

 Planificarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de 
urbanism bazat pe principii ecologice; 

 Întărirea controalelor şi sancţiunilor pentru respectarea curăţeniei 
urbane. 
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11.Alimentaţie sănătoasă 
 

 Susţinerea unei agriculturi ecologice şi a produselor agricole 
ecologice ca opţiune strategică de dezvoltare pentru România; 

 Unificarea şi clarificarea cadrului legal naţional privind organismele 
modificate genetic. 
 
12. Achiziţii publice verzi  

 Promovarea achiziţiilor publice verzi şi introducerea criteriilor de 
mediu şi sociale care să permită îmbunătăţirea calităţii produselor şi 
serviciilor oferite cetăţenilor; 

 Încurajarea achiziţiilor publice verzi prin elaborarea şi aprobarea 
unui Plan de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Verzi care să 
urmărească promovarea modelelor de producţie şi consum durabile. 
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G L O S A R 
cuprinzând termeni şi expresii frecvent întâlniţi/te în domeniul protecţiei 

mediului 
 

• Accident ecologic – eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute 
deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă 
lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din 
desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate, bruşte, prin care se 
deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;  
• Accident nuclear – înseamnă orice fapt sau orice succesiune de fapte având 
aceeaşi origine, care cauzează o daună nucleară, iar cu privire la măsurile 
preventive, creează o ameninţare gravă şi iminentă de producere a unei astfel de 
daune;  
• Acord de mediu – act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de 
realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului; acordul de 
mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care 
dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al 
protecţiei mediului.  
• Amenajament silvic – document de bază în gestionarea pădurilor, cu 
conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic;  
• Arie/sit – zonă definită geografi exact delimitată;  
• Arie naturală protejată – zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu 
perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în 
care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni 
biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă 
natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită;  
• Asociaţie de dezvoltare comunitară – asocierea intercomunitară, realizată în 
condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale 
limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul 
înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi 
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publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale 
asociate;  
• Atmosferă – masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi 
stratul de ozon;  
• Antropic – cauzat sau determinat direct sau indirect de acţiunea omului;  
• Areal – teritoriu populat de o specie sau de o populaţie;  
• Audit de mediu – instrument managerial de evaluare sistematică, 
documentată, periodică şi obliectivă a performanţei organizaţiei, a sistemenului 
de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul: a) de a 
facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului; 
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor şi 
ţintelor de mediu ale organizaţiei;  
• Autoritate competentă pentru protecţia mediului – autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
sau agenţiile pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale pentru 
protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”, precum şi Garda Naţională de Mediu şi 
structurile subordonate acesteia;  
• Autorizaţie de mediu – act tehnico-juridic emis de autorităţile competente 
pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de 
funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact 
semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune;  
• Autorizaţie integrată de mediu – act tehnico-juridic emis de autorităţile 
competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării;  
• Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră – actul tehnico-juridic 
emis de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului pentru una sau 
mai multe instalaţii ori pentru părţi ale instalaţiei situate pe acelaşi amplasament 
şi exploatate de acelaşi operator, prin care se alocă un număr de certificate de 
emisii de gaze cu efect de seră;  
• Avize de mediu emise de autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului: 
 a) avizul de mediu pentru planuri şi programe – act tehnico-juridic emis de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea 
aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării; 
b) avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu – act tehnico-juridic emis de 
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autoritatea competentă pentru protecţia madiului la: schimbarea titularului unei 
activităţi cu impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, 
vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de 
lichidare, lichidare, încetare a activităţii, faliment, având ca scop stabilirea 
obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în 
vederea asumării acestora de către părţile implicare în situaţiile menţionate 
anterior;  
c) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru 
autorizarea îngrăşămintelor chimice – act tehnico-juridic emis de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului, necesar în procedura de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor 
chimice;  
d) aviz Natura 2000 – act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia 
habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau 
programul supus adoptării.  
• Bilanţ de mediu – lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate 
conform legii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu 
sau a autorizaţiilor de mediu, şi care conţine elementele analizei tehnice prin 
care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative 
cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea 
cuantificării impactului e mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care 
se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de 
evaluare a riscului.  
• Biocenoză – componenta vie a unui ecosistem, reprezentând o comunitate 
unitară şi complexă de plante şi animale;  
• Biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor 
terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include 
diversitatea intraspecifică (din interiorul speciilor), interspecifică (dintre specii 
şi între diversitatea din interiorul speciilor) şi diversitatea ecosistemelor;  
• Biotehnologie – aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme 
biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru 
realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică;  
• Biotehnologie modernă – aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a 
acidului nucleic şi a tehnicilor de fuziune celulară, altele decât cele specifice 
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selecţiei şi ameliorării tradiţionale, care înlătură barierele fiziologice naturale de 
reproducere sau de recombinare genetică;  
• Certificat de emisii de gaze cu efect de seră – titlu care conferă dreptul de a 
emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;  
• Combustibil nuclear – înseamnă orice material sau orice ansamblu mecanic 
care conţine materie primă sau material fisionabil special destinat producerii de 
energie printr-o reacţie în lanţ de fisiune nucleară într-un reactor nuclear;  
• Daună nucleară – orice deces sau orice rănire; orice pierdere sau orice 
deteriorare a bunurilor; orice pierdere economică care rezultă dintr-o daună, 
dacă este suferită de o persoană îndreptăţită să ceară despăgubiri în ceea ce 
priveşte o astfel de pierdere; costul măsurilor de refacere a mediului 
înconjurător deteriorat în urma producerii unui accident nuclear, dacă o astfel 
de deteriorare este semnificativă, dacă astfel de măsuri sunt luate sau urmează 
să fie luate; orice pierdere a veniturilor care derivă dintr-un interes economic 
faţă de orice utilizare a mediului înconjurător, datorată deteriorării 
semnificative a mediului înconjurător; costul măsurilor preventive şi orice 
pierderi sau daune cauzate de astfel de măsuri; orice altă daună economică, alta 
decât cea cauzată de degradarea mediului înconjurător, dacă este admisă de 
legislaţia privind răspunderea civilă a instanţei competente.  
• Deşeu – orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de 
legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul le aruncă, are 
intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;  
• Deşeuri periculoase – deşeuri încadrate generic, conform legislaţiei 
specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi 
care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie 
periculoase;  
• Deşeuri radioactive – acele materiale rezultate din activităţile nucleare, 
pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt 
contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare;  
• Deşeuri reciclabile – deşeuri care pot constitui materie primă într-un proces 
de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;  
• Deteriorarea mediului – alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi 
structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şi 
productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea 
echilibrului ecologic şi al calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, 



Anexă - Program de guvernare 2013 – 2016  155 

atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea 
lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;  
• Dezvoltare durabilă – dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
necesităţi;  
• Echilibru ecologic – ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele 
componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, 
funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;  
• Ecologie – ştiinţă de sinteză, provenită iniţial din domeniul biologiei, dar 
care tinde să devină de sine stătătoare, care studiază conexiunile ce apar între 
organisme şi mediul lor de viaţă (natural sau amenajat), precum şi structura, 
funcţia şi productivitatea sistemelor biologice (populaţie, biocenoză), dar şi a 
sistemelor mixte (ecosisteme);  
• Ecosistem – complex dinamic de comunităţi de plante, animale, organisme 
şi mediul lor lipsit de viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională; 
• Ecosistem forestier – unitate funcţională a biosferei, constituită din 
biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţie de arbori şi staţiunea pe 
care o ocupă aceasta.  
• Ecoturism – formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi 
conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: să contribuie la conservarea şi protecţia 
naturii; să utilizeze resursele umane locale; să aibă caracter educativ, respect 
pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţii locale; să aibă impact 
negativ, nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-culturat;  
• Efluent – orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, 
inclusiv prin scurgere, jeturi, injecţie, inoculare, depozitare, vidanjare sau 
vaporizare;  
• Emisie – evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze, de 
substanţe, vibraţii, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;  
• Epurarea apelor – domeniu al tehnicii gospodăririi apelor, dar şi al 
ingineriei mediului, prin care se elimină din apele uzate impurităţile dobândite 
în cursul procesului de utilizare a apei în diferite activităţi menajere sau socio-
economice;  
• Eticheta ecologică – simbol grafic şi/sau un scurt text descriptiv aplicat pe 
ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ, care însoţeşte produsul şi 
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care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact 
asupra mediului;  
• Evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului 
şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi 
programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor 
consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;  
• Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să 
descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi 
secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;  
• Evaluarea riscului – lucrare elaborată de persoanele fizice sau persoanele 
juridice atestate conform legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi 
gravităţii principalelor componente ale impactului asupra mediului şi se 
stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sau remediere;  
• Exemplar – orice plantă sau animal în stare vie sau moartă, sau orice parte 
sau derivat din acestea, precum şi orice alte produse care conţin părţi sau 
derivate din acestea, aşa cum sunt specificate în documentele ce le însoţesc, pe 
ambalaje, pe mărci sau etichete ori în orice ale situaţii;  
• Gestionare durabilă a pădurilor – administrarea şi utilizarea pădurilor 
astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, 
capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea astfel încât să asigure, în prezent 
şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi 
sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea 
prejudicii altor ecosisteme;  
• Habitat natural – arie terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau 
seminaturală, care se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi 
biotice;  
• Factor abiotic – component al mediului, lipsit de viaţă: lumina, 
temperatura, presiunea, umiditatea, relieful, precipitaţii etc.;  
• Factor biotic - acţiunea unui organism asupra mediului ambiant sau asupra 
altor organisme;  
• Impact asupra mediului – orice efect direct sau indirect al unei activităţi 
umane definită într-o anumită zonă, care produce o schimbare a sensului de 
evoluţie, a stării de calitate a ecosistemului, schimbare ce poate afecta sănătatea 
omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural sau condiţiilor socio-
economice;  
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• Instalaţie– orice unitate tehnică staţionară sau mobilă, precum şi orice altă 
activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor 
staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi 
efecte asupra mediului;  
• Instalaţie nucleară – orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este 
echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursă de 
putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop; orice uzină care 
foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare şi orice 
uzină de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a 
combustibilului nuclear iradiat; orice instalaţie în care sunt stocate materialele 
nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale 
nucleare. Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se află pe 
acelaşi amplasament, vor fi considerate o singură instalaţie nucleară;  
• Material nuclear – orice combustibil nuclear, altul decât uraniul natural sau 
sărăcit, capabil să producă energie printr-o reacţie în lanţ de fisiune nucleară în 
afara unui reactor nuclear sau în combinaţie cu alte materiale; orice produs sau 
deşeu radioactiv în acord cu limitele stabilite de Consiliul Guvernatorilor al 
Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică;  
• Mediu geologic – ansamblul structurilor geologice de la suprafaţa 
pământului în adâncime: sol, ape subterane, formaţiuni geologice;  
• Microorganism – orice entitate microbiologică, celulară sau necelulară, 
capabilă de replicare sau de transfer de material genetic, inclusiv virusurile, 
viroizii şi celulele vegetale şi animale în culturi;  
• Monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea şi 
intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor 
calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoaşterii de calitate şi a 
semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale 
schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun;  
• Monument al naturii – specii de plante şi animale rare sau periclitate, 
arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific şi peisagistic;  
• Organism modificat genetic – orice organism, cu excepţia fiinţelor umane, 
în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce 
natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală;  
• Parchet – suprafaţă de pădure în care se efectuează recoltări de masă 
lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament;  
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• Perdele forestiere de protecţie – formaţiuni cu vegetaţie forestieră, 
amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu 
scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru 
ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor;  
• Perimetru de ameliorare – suprafaţă delimitată cuprinzând terenuri 
degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a 
căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, 
al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii 
biologice;  
• Plan de acţiuni – plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în 
intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integrate de mediu de 
către titularul activităţii sub controlul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului în scopul respectării prevederilor legale referitoare la prevenirea şi 
controlul integrat al poluării; planul de acţiune face parte integrantă din 
autorizaţia integrată de mediu;  
• Poluant – orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau 
sub formă de vapori ori de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, 
termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul 
constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor 
materiale;  
• Poluare – introducerea directă sau indirectă a unui poluant, care poate 
aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor 
materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop 
recreativ sau în alte scopuri legitime;  
• Prejudiciu – o schimbare adversă cuantificabilă a unei resurse naturale sau 
o deteriorare cuantificabilă a funcţiilor îndeplinite de o resursă naturală în 
beneficiul altei resurse naturale sau al publicului, care poate să survină directă 
sau indirect;  
• Produs radioactiv – orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de 
producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a 
devenit radioactiv prin expunere la radiaţii emise în cursul acestui proces, cu 
excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt destinaţi 
să fie utilizaţi în alte scopuri paşnice decât producerea de energie electrică;  
• Program pentru conformare – plan de măsuri cuprinzând etapele care 
trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de 
mediu sau avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu de către titularul 
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activităţii, sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în 
scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; programul 
pentru conformare face parte integrantă din autorizaţia de mediu sau din avizul 
pentru stabilirea obligaţiilor de mediu;  
• Program operaţional sectorial – document aprobat de Comisia Europeană 
pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale din Planul Naţional de 
dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin cadrul de sprijin comunitar;  
• Raport de amplasament – documentaţie elaborată de persoane fizice sau 
juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de 
mediu şi care evidenţiază starea amplasamentului, situaţia poluării existente 
înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi oferă un punct de referinţă şi 
comparaţie la încetarea activităţii;  
• Raport de mediu – parte a documentaţiei planurilor sau programelor care  
identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, 
ale aplicării acestora şi alternativele  sale raţionale, luând în considerare 
obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare; 
• Raport de securitate – documentaţie elaborată de persoane fizice sau 
juridice atestate conform legii, necesară pentru obiective în care sunt prezentate 
substanţe periculoase conform prevederilor legislaţiei privind controlul 
activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sun implicate 
substanţe periculoase; 
•  Reactor nuclear – orice structură conţinând combustibil nuclear dispus 
astfel încât să se poată produce o reacţie în lanţ de fisiune nucleară, fără altă 
sursă de neutroni;  
• Regim silvic – sistem unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice 
privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în 
scopul asigurării gestionării durabile;  
• Resurse naturale – totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi 
folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile – minerale şi combustibili 
fosili,, regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică, inclusiv cele 
inepuizabile – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor;  
• Sistem de management de mediu – componentă a sistemului de 
management general, care include structura organizatorică, activităţile de 
planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele 
pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de 
mediu;  
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• Substanţă – element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul 
reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a 
organismelor modificate genetic;  
• Substanţă periculoasă – orice substanţă sau produs care, folosit în cantităţi, 
concentraţii sau condiţii aparent nepericuloase, prezintă risc semnificativ pentru 
om, mediu sau pentru bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, 
inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene, radioactive;  
• Substanţe prioritare – substanţe care prezintă un risc semnificativ de 
poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi 
folosinţelor de apă, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;  
• Substanţe prioritar periculoase – substanţele sau grupurile de substanţe 
care sunt toxice, persistente şi care tind să bioacumuleze şi alte substanţe sau 
grupe de substanţe care crează un nivel similar de risc, conform legislaţiei 
specifice din domeniul apelor;  
• Sursă de radiaţii ionizante – entitate fizică, naturală, fabricată sau utilizată 
ca element al unei activităţi care poate genera expuneri la radiaţii, prin emitere 
de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe radioactive;  
• Teren degradat – suprafaţă de teren care prin eroziune, poluare sau acţiune 
distructivă a unor factori antropici şi-a pierdut definitiv capacitatea de producţie 
agricolă, dar poate fi ameliorat prin împădurire;  
• Teren neproductiv – terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu 
prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei 
vegetaţii forestiere;  
• Trasabilitate – posibilitatea identificării şi urmăririi organismelor 
modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea pe parcursul tuturor 
etapelor activităţilor care implică astfel de organisme şi produse;  
• Utilizare durabilă – folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată 
care să nu conducă la declinul pe termen lung al acestora, menţinând potenţialul 
lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare;  
• Utilizare în condiţii de izolare – orice operaţiune prin care 
microorganismele sunt modificate genetic, cultivate, multiplicate, stocate, 
folosite, transportate, distruse şi/sau anihilate în condiţii controlate, în 
spaţii/medii închise; pentru toate aceste operaţiuni se iau măsuri specifice de 
izolare, pentru a se evita/limita contactul lor cu oamenii şi  cu mediul;  
• Zonă umedă – întindere de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau 
artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, 
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dulce sau sărată, inclusiv întinderea e apă marină a cărei adâncime la reflux nu 
depăşeşte 6 metri. 



 

ABREVIERI 
 
AEM - Agenţia Europeană de Mediu 
AIEA - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică 
AM - Autoritate de Management 
ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
APSA - Arii de Protecţie Specială Avifaunistică 
ARPM - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
ASC - Arii Speciale de Conservare 
AT - Asistenţa Tehnică 
BAT - Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Technique) 
BM - Banca Mondială 
DG - Direcţia Generală 
CE - Comisia Europeană 
CEEA - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) 
CEE - Comunitatea Economică Ecuropeană 
CECO - Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oţelului 
CES - Comitetul European de Standardizare 
CER - Reduceri de emisii certificate 
CESE - Comitetul Economic şi Social European 
CIPD - Comisia Internaţională pentru Protejarea Dunării 
CJUE - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
CNSC - Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice 
CNUAU - Comisia Naţiunilor Unite asupra Aşezărilor Umane 
CR - Comitetul Regiunilor 
CSI - Comunitatea Statelor Independente 
CSNR - Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
EIA - Evaluarea Impactului asupra Mediului 
ETS - EU Schema UE de comercializare a emisiilor 
ERU Unitate de Reducere a Emisiilor 
FC - Fondul de Coeziune 
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
FEDER - Fondul European de Dezvoltare Regională 
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FEP - Fondul European pentru Pescuit 
FSC - Fonduri Structurale şi de Coeziune 
FS - Fonduri Structurale 
FSE - Fondul Social European 
GEMS - Sistemul Mondial de Supraveghere Continuă a Mediului 
GRID - Baza de Date asupra Resurselor Mondiale 
GWP - Potenţial de Încălzire Globală 
IET - Comercializare Internaţională a Emisiilor 
IFI - Instituţii Financiare Internaţionale 
IFOP - Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului 
IMA - Instalaţii Mari de Ardere 
IMPEL - Reţeaua Uniunii Europene pentru Implementarea şi Aplicarea              
         Legislaţiei de Mediu 
ISPA - Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare 
LNR - Laboratorului Naţional de Referinţă 
MAPAM - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
MEC - Ministerul Economiei şi Comerţului 
MGMS Monitorizarea Globală pentru Mediu si Securitate 
MIE - Ministerul Integrării Europene 
MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
MMDD - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului 
NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice 
OI - Organism Intermediar 
OM - Ordin de Ministru 
OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
ONG - Organizaţii Neguvernamentale 
O.U.G. - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
PAM - Program de Acţiune pentru Mediu 
PCO - Proiectare Construire Operare 
PE - Parlamentul European 
PEER - Programul Energetic European pentru Redresare 
PESC Politicii Externe şi de Securitate Comună 
PIP - Politica Integrată a Produselor 
PNA - Planul Naţional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 

de seră (NAP) 
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PNASC - Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice 
PND - Planul Naţional de Dezvoltare 
PNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
PNUM - Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 
PO - Programul Operaţional 
POR - Programul Operaţional Regional 
POS - Programul Operaţional Sectorial 
RISCPT - Registrul Naţional de Substanţe Chimice Potenţial Toxice 
RMU - Unitate de Eliminare 
RNMCA - Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 
SDDUE - Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE 
SIC - Situri de Importanţă Comunitară 
SM - State Membre 
SNDD - Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 
SNEGICA - Sistemul Naţional de Evaluare si Gestionare Integrată a Calităţii 

         Aerului 
SNIEPA - Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi                

Atmosferici 
SNMCA - Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului 
SNPA - Strategia Naţională privind Protecţia Atmosferei 
SNPAPB - Strategia Naţională şi Planuri de Acţiune privind Protecţia         
            Biodiversităţii 
SNSC - Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 
UE - Uniunea Europea 
UICN - Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (IUCN- The World 

Consevation Union) 
UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă şi Cultură 
UNFCCC - Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice 
WWF - World Wild Fund 
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