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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în această dimineață, la hotel Ramada 
Bucharest Parc, proiectul “Formarea profesională a personalului din autoritățile 
competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și 
evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Asistența Tehnică 2007-2013. Valoarea proiectului este 1.870.173,06 lei (75% FEDER și 25% 
contribuție națională).  

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea condiționalității generale ex-ante 
referitoare la EIA și SEA prevăzută în anexa XI a Regulamentului nr.1303/2013 și în cadrul 
Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020. 

În cadrul proiectului vor beneficia de instruire aproximativ 400 de persoane – responsabili în 
domeniul reglementărilor din cadrul autorităților de mediu competente (MMAP, ANPM, 
ARBDD, agențiile județene pentru protecția mediului), al autorităților de management a 
programelor operaționale finanțate din fonduri europene și al organismelor intermediare 
aferente și are ca obiectiv punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Directivei 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. Astfel, proiectul 
va prezenta toate informațiile necesare privind cerințele evaluării impactului asupra mediului 
aplicabile proiectelor cu finanțare din fonduri UE precum și modul în care trebuie utilizate 
informațiile rezultate din procedurile de reglementare în elaborarea aplicațiilor de finanțare 
pentru proiectele majore care se transmit C.E. pentru aprobare. 

 „Proiectul pe care îl lansăm astăzi a apărut dintr-o necesitate imediată privind adaptarea 
sectoarelor de mediu la directivele europene privind EIA și SEA. Această necesitate a apărut 
în urma Acordului de Parteneriat semnat de C.E și România pentru perioada 2014-2020 și va 
conduce la o mai bună înțelegere a aplicării Directivelor orizontale (EIA și SEA) de către 
autoritățile de mediu, o calitate mai bună a actelor de reglementare, precum și o absorbție 
a  fondurilor europene într-un procent mai mare. Prin acest proiect toți colegii noștri vor 
veni cu o nouă abordare și vor adopta aceleași proceduri. Această uniformizare va veni și în 
sprijinul beneficiarilor proiectelor cu finanțare din fonduri europene”, a subliniat Mihail 
FÂCĂ, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
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„Proiectul va crea nucleul rețelei naționale de experți formatori pe Directivele EIA și SEA și 
va reprezenta un real sprijin în derularea procedurilor EIA/SEA și emiterea actelor de 
reglementare aferente proiectelor finanțate cu fonduri UE. Acestea, împreună, vor asigura o 
mai bună colaborare între autoritățile pentru protecția mediului și organismele intermediare 
pentru asigurarea informațiilor necesare aplicației de finanțare, conducând la un procent 
mai mare de absorbție a fondurilor europene în perioada 2014-2020”, a afirmat Sanda 
PETRIȘOR, managerul proiectului. 

„Avem în față o perioadă destul de încărcată, urmează 15 sesiuni de instruire a câte 5 zile 
pentru personalul autorităților pentru protecția mediului cu atribuții în aplicarea 
Directivelor EIA și SEA, fiecare sesiune de instruire cuprinzând o parte dedicată EIA, cu o 
durată de 3 zile, şi o parte dedicată SEA, cu o durată de 2 zile, toate aceste urmând a se 
finaliza pe 30 noiembrie anul acesta. Acest proiect reprezintă o primă etapă din planul de 
acțiuni referitor la formarea personalului autorităților de mediu, partea a doua urmând a se 
derula începând cu anul 2016. La finalul acestui proiect, întreg personalul autorităților de 
mediu va avea aceeași abordare în emiterea actelor de reglementare, a declarat Dorina 
MOCANU, director general în cadrul MMAP. 

La evenimentul de lansare au fost prezenți, alături de Mihail FÂCĂ, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Teodor DULCEAȚĂ, secretar general în cadrul MMAP, 
Angela FILIPAȘ, expert EIA/SEA JASPERS și reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, 
precum și ai autorităților de mediu de la nivel central și local.  

 

 

 

 

  


