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   Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării 

 

Informații privind desfășurarea în România a evaluării de mediu pentru “Programul 

Interreg VI-A România – Bulgaria 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, în calitate de titular al Programului a 

notificat Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor în data de 10.08.2021 privind realizarea primei 

versiuni a programului şi a solicitat demararea procedurii de evaluare de mediu, conform art. 9 

alin (1) din HG. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe.  

Pe baza informaţiilor furnizate în prima versiune a Programului, Ministerul Mediului Apelor şi 

Pădurilor a decis că programul intră sub incidența art 5. alin (2) lit. a) din HG1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe şi se supune 

evaluării de mediu şi drept urmare a fost constituit Grupul de Lucru.  

Prima versiune a programului a fost afișată spre consultare pe pagina de internet a titularului 

programului şi MMAP. Anunţul privind informarea publicului cu privire la elaborarea primei versiuni 

a Programului, în vederea primirii de comentarii şi observaţii, s-a publicat în cotidianul România 

Liberă în data de 10.08.2021 - primul anunţ şi 13.08.2021 – al doilea anunţ. În perioada de 

consultare publică nu s-au primit observaţii din partea publicului interesat.  

Grupul de lucru constituit s-a întrunit în 3 reuniuni, respectiv 8 Noiembrie 2021, 27 Ianuarie 2022 

şi 16 Februarie 2022.  

Conform art. 6.3 din Directiva SEA coroborat cu art. 14, alin. 2 din HG nr.1076/2004, autoritățile 

identificate ca având responsabilități specifice în domeniul mediului și interesate de efectele 

asupra mediului determinate de aplicarea Programului au fost: Ministerul Sănătăţii; Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului; Ministerul 

Energiei; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; Ministerul Educației; Ministerul Culturii; Administrația Națională Apele Române; Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor (prin direcțiile de specialitate).  În plus, din Grupul de Lucru au mai 

facut parte Secretariatul Comun (SC) din cadrul BRCT Călărași, EPC Consultanţă de Mediu SRL 

(elaboratorul Raportului de mediu), S.C.Civitta Strategy & Consulting S.A. (elaboratorul 

Programului), precum și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (titularul 

Programului). 
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Propunerile exprimate de către de către autoritățile interesate de efectele implementării 

programului au fost integrate în cadrul Programului pe perioada elaborării Raportului de Mediu.  

Raportul de Mediu elaborat a cuprins comentariile primite de la membrii grupului de lucru. Astfel 

au fost modificate următoarele capitole: Cap. 3 - Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 

şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării programului; Cap. 6 - Obiective de 

protecţia mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internațional care sunt relevante 

pentru program; Cap. 7 - Potenţiale efecte semnificative asupra mediului; Cap. 8 - Efecte potenţial 

semnificative pentru mediu şi sănătatea în context transfrontier, precum şi includerea unui nou 

capitol Cap. 12 – Dificultăţi întâmpinate în analizele din cadrul SEA.  

Membrii Grupului de Lucru au evaluat modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele 

de mediu relevante pentru program, iar pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul 

programului a elaborat detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante 

pentru program. 

Definitivarea proiectului programului în cadrul ședințelor Grupului de Lucru a fost un proces 

continuu, iterativ și interactiv.  

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi titularul Programului au pus la dispoziția publicului, pe 

paginile de internet ale acestora, Programul împreună cu Raportul de mediu şi anunţul privind 

perioada de consultare publică de 30 de zile de la data publicării din 17.02.2022.  

Pe durata evaluării strategice de mediu, autoritatea competentă de protecţia mediului a pus la 

dispoziția publicului pentru comentarii şi propuneri atât Programul cât şi Raportul de mediu, 

astfel: 

- în data de 27.08.2021 versiunea inițială a Programului şi anunţul elaborării primei versiuni 

a acestuia;  

- în data de 17.02.2022 versiunea finală a Programului şi varianta draft a Raportului de mediu 

au fost supuse perioadei de consultare publică pentru 30 de zile (17.02.2022-18.03.2022). 

Programul Interreg VI-A România Bulgaria 2021-2027 a fost afișat spre consultare publică pe pagina 

de internet dedicată Programului la următorul link: www.interregviarobg.eu, pe pagina de 

internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

https://mdlpa.ro/subarticles/7/anunt17022022 precum și pe pagina de internet a Ministerului 

Mediului Apelor și Pădurilor, la următorul link: http://www.mmediu.ro/categorie/programul-

interreg-vi-a-romania-bulgaria/361. 

În această perioadă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nu au fost înregistrate observații/comentarii din partea publicului 

interesat.  
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