
        GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul 

Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea 

şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare 

întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele 

Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada  

2015 – 2018, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

    

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:  

 

          Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul 

Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea 

de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către 

Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din 

domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 584 din 04 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 
 

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale 

necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a 

datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de 

Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în 

perioada 2015 – 2020". 

2. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 1  

(1) - Se aprobă finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 71.953,00 mii lei, pentru 

acţiunile multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi 

instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia 

Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul 

protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 - 2020, în scopul realizării obligaţiilor de raportare către 

Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din 

domeniul protecţiei mediului”. 

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

“Art. 2  

(1) - Suma prevăzută la art. 1 se acordă pentru pozițiile 1-8 și 10-22 beneficiarului Ministerul Mediului 

și pentru pozițiile 9 și 23-55 beneficiarului Ministerul Apelor și Pădurilor, care contractează realizarea 

studiilor prevăzute în anexă, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 

(2) Fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor multianuale de colectare, prelucrare şi creare de 

mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către 

Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din 

domeniul protecţiei mediului desfăşurate în perioada 2015 - 2020, prevăzute la art. 1, se suportă din 



sumele aprobate pentru categoria de proiecte şi programe pentru protecţia mediului "Efectuarea de 

monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini 

derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau 

internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice" prevăzute în bugetele 

de venituri şi cheltuieli ale Fondului pentru mediu aprobate anual pentru perioada 2015 - 2020”. 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.3 - Ministerul Mediului și Ministerul Apelor şi Pădurilor coordonează implementarea acţiunilor 

multianuale cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare şi creare de mecanisme şi instrumente de 

promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia 

Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului 

desfăşurate în perioada 2015 - 2020, prevăzute la art.1 alin (2)”. 

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.4 - Ministerul Mediului și Ministerul Apelor şi Pădurilor derulează, urmăreşte, controlează şi 

răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate 

potrivit prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.5 - Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu, potrivit art.1, se gestionează în conformitate 

cu prevederile art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea 

finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare”. 
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