Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației în domeniul siviculturii
realizate în cadrul proiectului SIPOCA 395
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de beneficiar, derulează, începând
cu luna iulie 2018, proiectul “Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde
comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor,
aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor
pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea
unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul
de afaceri în domeniul silviculturii”, cod SIPOCA 395 / cod MySMIS 116294.
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”, în
calitate de partener, a organizat, miercuri, 23 iunie 2021, în Aula Academiei de Științe
Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, întâlnirea privind prezentarea
rezultatelor Subactivității A 18.2 - Proceduri simplificate și regulamente destinate
agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii.
La eveniment au participat, alături de experții în domeniu, doamna Simona-Olimpia
Negru, manager de proiect SIPOCA 395 din partea Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor și domnul Ovidiu Badea, responsabil proiect SIPOCA 395 din partea INCDS.
Au fost prezentate variantele preliminare ale unor proceduri menite să simplifice
birocrația pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii, variante ce vor fi
definitivate până la data de 25 iulie 2021.
Proiectul, cu o durată de 38 de luni și o valoare totală de 10.926.227,78 lei, este
destinat unui grup țintă reprezentat de cei 230 de angajați cu funcții de conducere și
execuție din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, inclusiv din cadrul structurilor
aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea sa.
Astfel, se vor crea instrumente moderne de management al calității pentru optimizarea
cadrului de funcționare a ministerului, monitorizarea și evaluarea politicilor publice
implementate, simplificarea și sistematizarea legislativă prin crearea Codului Apelor,
simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri din domeniul
silviculturii.
De asemenea, proiectul are în vedere dezvoltarea si evaluarea competențelor
profesionale ale personalului, în vederea eficientizării procesului decizional la
standarde înalte, prin organizarea unor sesiuni de formare profesională si de instruire
pentru implementarea mecanismelor de coordonare ce vor fi realizate în cadrul
proiectului.

