
HOTĂRÂRE nr. 539 din 25 mai 2011 privind aprobarea finanţării din 
bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei 

mediului şi apelor privind sarcini derivate din acorduri 
internaţionale şi directive europene şi studii de cercetare-

dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) lit. m) şi alin. (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 
Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 15.189 mii lei, în anul 
2011, sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru realizarea unor studii în domeniul 
protecţiei mediului şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale şi directive 
europene, precum şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 
Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Mediului şi Pădurilor, care 
contractează realizarea studiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art. 3 
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. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 

Contrasemnează: 
Ministrul mediului şi pădurilor, 

Laszlo Borbely 
Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

ANEXĂ:  
LISTA studiilor în domeniul protecţiei mediului şi apelor privind 

sarcini derivate din acorduri internaţionale şi directive europene şi 
studiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice 

care se finanţează din bugetul Fondului pentru mediu 
 

Nr. 
crt. Denumirea 

Valoarea 
estimată 
cu TVA 

- mii lei - 
1 Studiu privind analiza oportunităţii instituirii unei structuri naţionale pentru coordonarea activităţilor 

de colectare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi de raportare a 
datelor 

150 

2 Studiu privind modalitatea de calcul al cantităţii generate anual de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice provenite de la populaţie 

250 

3 Studiu privind evaluarea legislaţiei naţionale existente în domeniul gestionării deşeurilor pentru 
armonizarea acesteia cu prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

200 

4 Studiu privind Inventarierea SVHC-urilor aflate pe piaţa românească 80 
5 Studiu pentru realizarea documentului de bază în evaluarea de substanţe tip SVHC pentru întocmirea 

unui dosar conform anexei XV la REACH 
200 

6 Studiu privind realizarea măsurilor de management pentru habitatele şi speciile de interes comunitar 
pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000, inclusiv pentru managementul adecvat al pădurii 
în arii naturale protejate, fundamentare, desemnare de coridoare ecologice şi planuri de management 
pentru situri Natura 2000 neatribuite în custodie 

3.375 

7 Studiu privind aplicarea, pentru râurile mici, a metodologiei de stabilire a zonelor de amestec în cazul 
evacuărilor de ape uzate încărcate cu substanţe prioritare 

100 



8 Studiu privind monitoringul calităţii componentelor fizico-chimice şi biologice din Delta Dunării şi zona 
costieră adiacentă în contextul impactului transfrontier al Canalului Bâstroe 

200 

9 Studiu privind realizarea unui model de difuzie şi transport de substanţe poluante într-un curs de apă. 
Studiu de caz pentru Roşia Montană 

200 

10 Studiu pentru reconstituirea viiturilor excepţionale din ultimul deceniu şi reprezentarea zonelor 
afectate de inundaţii - refacerea benzilor inundate de-a lungul râurilor cu o suprafaţă de bazin mai 
mare de ordinul sutelor de km2 

2.500 

11 Studiu privind regionalizarea riscului de producere a viiturilor rapide (bazine mai mici de ordinul 
sutelor de km2) 

310 

12 Studiu privind verificarea benzilor inundaţiilor istorice reprezentate la nivelul bazinelor hidrografice şi 
a modului de marcare/etichetare a acestora în zona înfăşurătorii evenimentelor - furnizarea de 
produse cartografice validate asupra zonelor de risc la inundaţiile istorice 

124 

13 Studiu privind evaluarea iniţială a stării ecologice şi a impactului de mediu pe baza analizei 
caracteristicilor apelor marine din regiunea românească a Mării Negre şi a presiunilor antropice asupra 
acestora în conformitate cu Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE 

100 

14 Studiu pentru identificarea speciilor invazive pătrunse recent în ecosistemul marin şi stabilirea 
potenţialului invaziv în vederea aplicării Directivei-cadru 2008/56/CE 

100 

15 Studiu privind raportul naţional privind progresul implementării managementului integrat al zonei 
costiere în conformitate cu Recomandarea 2002/413/CE 

50 

16 Studiu pentru proiectarea infrastructurii şi fluxurilor informatice necesare monitorizării nitraţilor din 
sol şi a acviferelor din zona intravilană (fântâni) din zonele vulnerabile stabilite în conformitate cu 
Directiva nitraţi 

240 

17 Studiu privind implementarea Ghidului pentru stabilirea zonelor de amestec conform Directivei 
2008/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele 
de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a directivelor 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a 
Directivei 2000/60/CE 

100 

18 Studiu privind investigarea relaţiilor dintre habitatele marine şi declinul unor populaţii valoroase de 
organisme de la litoralul românesc; studii-pilot pentru reabilitarea ecologică a unor habitate marine 
de mare interes conservativ în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE 

50 

19 Studiu privind realizarea Planului de management al zonei costiere în conformitate cu Recomandarea 
2002/413/EC 

200 

20 Studiu privind menţinerea sistemului informaţional privind incidentele de poluare marină în vederea 
atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE 

20 

21 Studiu privind monitoringul capturilor accidentale şi al eşuărilor delfinilor în sectorul românesc, 
stabilirea căilor şi experimentarea mijloacelor pentru diminuarea mortalităţilor induse de activitatea 
pescărească în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE 

200 

22 Studiu privind stabilirea obiectivelor şi a termenelor acestora în conformitate cu prevederile art. 6 al 
Protocolului Apa şi Sănătatea şi ale Directivei Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor 
urbane reziduale şi ale Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman 

50 

23 Studiu privind finalizarea sistemelor de clasificare a stării corpurilor de apă naturale, puternic 
modificate şi artificiale, în conformitate cu cerinţele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul 
apei 

100 

24 Studiu pentru elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice a lacurilor deltaice, precum şi a 
stării chimice a acestora, conform cerinţelor Directivei 2000/60/CE 

60 

25 Studiu-suport pentru aplicarea măsurilor de refacere a conectivităţii longitudinale şi laterale a 
corpurilor de apă în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva 2000/60/CE - 
studii de caz, studii de prefezabilitate/fezabilitate 

50 

26 Studiu privind măsuri integrate de management/gospodărire a habitatelor şi speciilor dependente de 
apă (în siturile Natura 2000) şi a corpurilor de apă aferente necesare pentru atingerea obiectivelor de 
conservare, conform directivelor Păsări şi Habitate, şi a obiectivelor de mediu, conform Directivei 
2000/60/CE 

50 

27 Studiu privind impactul construcţiei de microhidrocentrale asupra corpurilor de apă având în vedere 
obiectivele de mediu ale Directivei 2000/60/CE 

50 

28 Studiu referitor la finalizarea metodelor de evaluare privind starea ecologică şi potenţialul ecologic 
pentru apele tranzitorii şi pentru apele costiere, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE 

50 

29 Studiu privind aplicarea practică a programului de monitorizare chimică a sedimentelor şi biota pentru 
substanţele prioritare, în conformitate cu Directiva 2008/105/CE 

100 

30 Studiu privind investigaţii în vederea clarificării calificativelor INMOD pentru habitatele şi speciile 
marine obţinute în urma Seminarului biogeografic Natura 2000 - Brindisi 2010 

100 

31 Studiu privind definirea formelor de garanţie financiară şi măsurile pentru dezvoltarea ofertei de 
instrumente financiare, în scopul garantării obligaţiilor operatorilor, prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

500 

32 Studiu privind posibilitatea introducerii şlamului roşu pe lista substanţelor periculoase din Directiva 
SEVESO 

100 



33 Studiu de fundamentare a măsurilor naţionale de implementare în conformitate cu prevederile 
Deciziei Comisiei de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea 
armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 
10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului 

430 

34 Studiu privind elaborarea ghidului pentru identificarea măsurilor de reducere a zgomotului şi 
evaluarea efectelor acestora utilizând instrumente specifice de cartare a zgomotului 

1.800 

35 Studiu privind stabilirea modalităţilor de închidere şi ecologizare ale amplasamentelor care aparţin 
unor activităţi din industria chimică 

1.000 

36 Studiu de cercetare-dezvoltare privind evaluarea efectelor şi monitorizarea impactului programelor 
derulate de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi reducerea efectelor schimbărilor climatice 

2.000 

  TOTAL: 15.189 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 27 mai 2011 
 


