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Conferința de lansare a Proiectului „Formarea profesională a personalului autorităților 
competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și 

evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, etapa a 2-a 

Ministerul Mediului a lansat joi, 06 aprilie 2017, proiectul „Formarea profesională a 
personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului 
asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020, etapa a 2-a”. Proiectul 
este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 
2.380.580,17 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională în valoare de 1.890.489,94 lei. 

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, se desfășoară pe o perioadă de 13 luni și 
va consta în 13 sesiuni de instruire a personalului din cadrul  autorităților pentru protecția 
mediului (care nu a fost instruit în prima etapa a acestui proiect, derulat în 2015), al 
autorităților de management ale POIM, POR, PNDR, POPAM, POC precum și ale organismelor 
intermediare aferente.  

Cu acest prilej, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Laurențiu Adrian 
NECULAESCU a declarat că: ”Implementarea proiectului va oferi sprijin concret în cadrul 
procesului de derulare a procedurilor EIA/SEA și de emitere a actelor de reglementare aferente 
proiectelor finanțate cu fonduri UE, aplicarea unitară la nivelul întregului sistem de 
reglementare din România a legislației orizontale pentru proiectele finanțate din fonduri UE și 
va conduce la o mai bună colaborare între autoritățile pentru protecția mediului și organismele 
intermediare pentru asigurarea informațiilor necesare aplicațiilor de finanțare, determinând 
astfel un procent mai mare de absorbție al fondurilor europene în perioada 2014-2020”. 

“Pentru consolidarea performanțelor politicii de coeziune a Uniunii Europe pentru perioada 
2014-2020, Comisia Europeană a introdus dispoziții specifice privind condiționalitățile ex-ante 
aplicabile utilizării fondurilor europene. În acest context, este deosebit de importantă instruirea 
personalului din cadrul autorităților pentru protecția mediului, ale Autorităților de management 
ale POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), POR (Programul Operațional Regional), 
PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală), POPAM (Programul Operațional Pescuit și 
Afaceri Maritime), POC (programul Operațional Competitivitate), precum și ale organismelor 
intermediare aferente”, a declarat Dorina MOCANU, director general în cadrul Ministerului 
Mediului. 

comunicat de presă 



                                                    
                           

 
 

 

La conferința de lansare a participat președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 
Viorel TOMA, precum și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului (ANPM), ai JASPERS, ai  Agențiilor județene pentru Protecția Mediului (APM-
uri), ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), precum și autorităților de 
management ale altor programe operaționale și organismelor intermediare aferente. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

În scopul accesării fondurilor europene în perioada 2014-2020, precum şi pentru a răspunde 
exigenţelor de natură strategică ale viitoarelor finanţări europene,  s-a dovedit a fi necesară 
aprofundarea instruirii autorităților al căror personal este implicat în punerea în aplicare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (EIA) și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului (SEA). Proiectul va contribui în mod direct la îndeplinirea 
condiționalității generale ex-ante referitoare la EIA și SEA prevăzută în anexa nr.XI  a 
Regulamentului UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile 
Europene Structurale și de Investiții și în cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de Comisia 
Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv la aplicarea adecvată a 
legislației Uniunii privind protecția mediului referitoare la EIA și SEA. 

În această etapă vor beneficia de instruire 392 de persoane din cadrul APM-urilor, AM-uri și OI 
aferente (în etapa I au beneficiat de instruire 400 de persoane), practic întreg personalul APM-
urilor care gestionează procedurile de reglementare și parte din personalul AM-urilor, vor fi 
instruiți pentru aplicarea unitară a legislației UE în domeniile EIA și SEA. 

 

Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. 
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