
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea de Guvern 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 – 2020 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ARTICOL UNIC 

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului 

pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de 

mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informațiilor necesare întocmirii rapoartelor 

către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaționale 

din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015 - 2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

Pozițiile nr. 2, 8, 15, 16, 17, 21și 22 vor avea următorul cuprins: 

 

     2 Studiu privind elaborarea la nivel  național și pe sectoare a prognozelor 

de emisii de poluanți atmosferici cu identificarea și stabilirea măsurilor 

necesare de reducere a emisiilor antropice naționale eficiente din 

punctul de vedere al costurilor, în vederea respectării angajamentelor 

naționale de reducere a emisiilor până în anul 2030, conform cerințelor 

Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de 

anumiți poluanți atmosferici 

      2.350,00 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

8 Studiu privind repartizarea pe gridul EMEP a datelor de emisii de 

poluanți atmosferici și identificarea emisiilor de poluanți atmosferici 

provenite de la sursele punctuale de mari dimensiuni (LPS), conform 

cerințelor Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) și ale Directivei privind 

reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici 

(2016/2284)  

350,00 

.......................................................................................................................................................... 



.......................................................................................................................................................... 

15 Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari şi pisică 

sălbatică din România (Ursus arctos și Canis lupus, Lynx lynx şi Felis 

silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare şi 

pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate 

pentru care se acordă cotă de intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus 

arctos și Canis lupus)  

590,00 

16 Completarea și consolidarea rețelei Natura 2000 900,00 

17 Elaborarea și aprobarea de ghiduri, norme tehnice și instrucțiuni 

privind gestionarea deșeurilor prin activități de tratare mecano-

biologică, compostare și digestie anaerobă și  asigurarea utilizării la 

capacitate maximă a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale care 

se vor construi în cadrul implementării Planului Național de Gestionare 

a Deșeurilor 

1610,00 

21 Elaborarea metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele 

agricole din ariile naturale protejate, conform restricțiilor din Planurile 

de management cu respectarea legislației europene cu privire la 

Politica Agricolă Comună 

300,00 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

22 Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea 

stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora şi a eficienței 

programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni 

amenințate. 

1380,00 
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