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Calendarul procedurii SEA derulata in Romania 

 

Programul Operational Comun România – Republica Moldova este un program finanțat prin 

Instrumentul European de Vecinatate 2014-2020 (ENI – European Neighborhood Instrument).  

 

Regulamentul UE nr. 232/2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (ENI) și 

Regulamentul UE nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru punerea în 

aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră (CBC) prevede ca partenerii în program să 

coopereze în vederea identificării nevoilor din zona aleasă și selectării acelor obiective 

tematice și priorități care sunt cele mai relevante. 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) din România are calitatea de 

Autoritate de Management a programului amintit.  

 

Programul Operațional România – Republica Moldova 2014 - 2020 asigură cadrul legal pentru 

finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră dintre cele două țări în perioada  2014 -

2020. 

 

Potrivit regulamentelor și instrucțiunilor Uniunii Europene în vigoare, programele operationale 

comune se supun prevederilor Directivei referitoare la evaluarea de mediu (Directiva 

2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului – Directiva SEA) pentru România, iar pentru Republica 

Moldova, procedura de mediu se derulează în conformitate cu prevederile Protocolului privind 

evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003, la Convenția 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991.  

 

În data de 12 fabruarie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a 

notificat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea demarării procedurii SEA pentru 

Programul Operațional Comun. 

 

Din analiza primului draft a rezultat faptul că acest Program definește cadrul pentru punerea în 

aplicare a unor tipuri de proiecte care se regăsesc enumerate în anexele I și II din Directiva 

EIA, fapt pentru care Programul se supune evaluării de mediu în conformitate cu prevederile 

Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 

mediului (Directiva SEA). 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea 

evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Directivei SEA, a răspuns în acest sens 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în data de 10.03.2015. 

 

În vederea aplicării prevederilor art. 6 (3) din Directiva SEA, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice a constituit un grup de lucru pentru programul supus evaluării de mediu. 

Autoritățile publice cooptate în grupul de lucru au fost: Ministerul Sănătăţii, Ministrul 
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Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Fondurilor 

Europene, Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

(Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării – Serviciul Protecția Atmosferei și 

Controlul Poluării, Direcţia Biodiversitate, Direcţia Generala Deşeuri, Situri Contaminate şi 

Substanţe Periculoase, Direcția Generală Ape, Direcția Generală Păduri), Administraţia 

Naţională „Apele Române”.  

 

Grupul de lucru are rolul de a stabili domeniul şi nivelul de detaliu al informaţiilor ce trebuie 

incluse în raportul de mediu, de a analiza efectelor semnificative ale programului asupra 

mediului și de a definitiva proiectului de program. 

 

Ședintele Grupului de lucru s-au defășurat în datele: 30.03.2015, 21.04.2015, 11.05.2015. 

 

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 eleborat detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu 

relevante pentru program. 

 

Definitivarea proiectului programului în cadrul ședintelor Grupului de lucru a fost un proces 

continuu, iterativ şi interactiv. 
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