
 
 
 
 

 
 

Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării 
Nr.............../DM/....................... 
 
 

Referat de aprobare 

 

Pentru a consolida performanțele politicii de coeziune pentru perioada 2014-
2020, Comisia Europeană a introdus dispoziții specifice privind 
condiționalități ex-ante aplicabile utilizării fondurilor europene. 

Una din condiționalitățile ex-ante orizontale aflate în responsabilitatea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) este „existenţa 
aranjamentelor pentru aplicarea efectivă a legislaţiei de mediu a UE 
referitoare la evaluarea strategică de mediu (SEA) şi la evaluarea impactului 
asupra mediului (EIA)” . 

Conform Planului de acțiune care este anexă la Acordul de Parteneriat, 
pentru îndeplinirea cerințelor criteriului privind ”aranjamente pentru 
training și diseminarea informațiilor către personalul implicat în 
implementarea Directivelor EIA și SEA”, MMAP trebuie să realizeze 
următoarele acțiuni: 

1. Derularea proiectului „Formarea profesională a personalului 
autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea 
impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 
– 2020” – ciclul II; 

2. Aprobarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a 
autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin Ordin de 
ministru; 

Acțiunea menționată la punctul 2 a făcut obiectul proiectului „Elaborarea 
ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților 
pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului (EGEIA)”, proiect derulat prin  Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  

În cadrul acestui proiect au fost elaborate 7 ghiduri EIA, dintre care 2 ghiduri 
generale și 5 ghiduri specifice care includ informații complete necesare 
derulării etapelor de încadrare, de definire a domeniului evaluării și de 
analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului (RIM).  

Cele șapte ghiduri sunt următoarele: 

1. „Ghid general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului”; 

2. „Adaptarea la cerintele legislației nationale a ghidului pentru 

implementarea art. 7 din Directiva EIA elaborat de JASPERS in 2013 (ghid 

referitor la evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră)”; 



3. „Adaptarea ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale 

elaborat de JASPERS (2013) la cerințele legislației naționale și 

armonizarea ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale 

cu legislația UE în domeniu”; 

4. „Ghid privind cariere, exploatații miniere de suprafață inclusiv instalații 

industriale de suprafață pentru extracție”; 

5. „Ghid privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, 

inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor” 

6. „Ghid privind proiectele de realizare a instalațiilor pentru producerea 

energiei hidroelectrice” 

7. „Ghid privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior 

vegetație forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației 

terenului”. 

Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului reflectă conceptul actual de evaluare a impactului asupra mediului 
la nivel european, transpuns în România prin Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
Odată cu reactualizarea informațiilor cuprinse în etapele procedurale 
prevăzute de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-
cadru de evaluare a impactului asupra mediului, este necesară abrogarea 
acestuia. 

Ghidurile rezultate din proiectul EGEIA cuprind recomandări cu aplicabilitate 
practică și se adresează în primul rând autorităţilor de mediu care derulează 
proceduri EIA pentru proiecte majore finanțate din fonduri europene, 
titularilor de proiecte, precum şi elaboratorilor de RIM. Ghidurile sunt de 
interes şi pentru celelalte autorități care sunt consultate în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederilor 
legale, precum și publicului, facilitând o mai bună participare a acestuia în 
procedura EIA.  

Aceste ghiduri vor fi utilizate în completarea ghidurilor aprobate prin Ordinul 
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1825/2016 privind aprobarea 
ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului. 

Potrivit cerințelor art. 33, alin. (1) din Legea nr. 292/2018, care prevede 
aprobarea de ghiduri pentru diferite domenii şi categorii de proiecte prin 
ordin de ministru în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, 
respectiv 09.01.2019, cât și obligația asumată prin proiectul EGEIA de a 
aproba aceste ghiduri prin ordin de ministru, vă rugăm să fiți de acord cu 
aprobarea prezentului Ordin privind aprobarea ghidului general aplicabil 
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului 
pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a 
altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte. 
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