Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației
Direcţia Generală Programe
Cooperare Teritorială
Europeană
Bd. Libertății nr. 14, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 111 385
Fax: +40 372 111 456
www.mdrap.gov.ro
www.interregrobg.eu

Anexa 2 – Programul Interreg V-A România-Ungaria
Perioadă de raportare 1 ianuarie - 31 decembrie 2019
Ca urmare a transmiterii Punctului de vedere final al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
privind parcurgerea procedurii de evaluare de mediu pentru „Programul Interreg V-A România
- Ungaria", titularul planului sau programului este obligat să depună anual, până la sfârșitul
primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de
monitorizare a efectelor asupra mediului.
Având în vedere cele menționate, vă transmitem situația monitorizării indicatorilor de mediu
stabiliți pe parcursul aplicării procedurii de Evaluare Strategică de Mediu:

Indicatori

Valoare

suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de
conservare mai bun;
I1: numărul de acțiuni care au impact asupra habitatelor din aria
eligibilă;
I2: numărul de acțiuni care au impact asupra siturilor Natura 2000 din
aria eligibilă;
I4: numărul de acțiuni care au impact asupra peisajului și a solului din
aria eligibilă
calitatea apei (stare ecologică) râurilor transfrontaliere la punctele
de măsurare in aria eligibilă;
I3: numărul de acțiuni care au impact asupra eliminării surselor de
poluare din aria eligibilă;

0
0
0
0
0
0

I5: numărul de trasee sustenabile în aria eligibilă;
0
numărul serviciilor privind transportul public transfrontalier
0
dezvoltate/îmbunătățite;
numărul de puncte de măsurare influențate pozitiv de intervenții
0
(după finalizarea proiectului);
calitatea gestionării comune a riscurilor;
0
I6: numărul de acțiuni care aduc o contribuție la terenurile reabilitate
0
din aria eligibilă;
populația care are acces la servicii îmbunătățite de sănătate;
0
populația protejată prin servicii îmbunătățite de intervenții în situații 21768 (proiect ROHUde urgență (după finalizarea proiectelor);
41)
1

I7: numărul de site-uri de patrimoniu istoric, natural și cultural
0
restaurate în aria eligibilă.
Observații și concluzii
Până la data prezentului raport în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria s-au
finalizat 16 proiecte. Opt dintre aceste proiecte sunt Notele Conceptuale (faza de pregătire a
aplicației + proiectare SF) aferente proiectelor strategice, care nu au avut obligația să depună
un raport final, prin urmare nici efectul implementării lor asupra mediului nu a fost raportat.
Celelalte proiecte finalizate nu au depus până la momentul de față rapoartele finale.
Pentru proiectele finanțate în cadrul Axei Prioritare 6, nu sunt relevanți pentru niciunul dintre
indicatorii de mediu în conformitate cu Capitolul 5 “Monitoring Measures” al Declarației SEA.
Proiectul ROHU-41 (finalizat) finanțat în cadrul Axei Prioritare 5, Îmbunătățirea prevenirii
riscurilor și gestionării dezastrelor, a raportat măsuri indirecte de protecție asupra mediului
prin implementarea unor activități de prevenirea și intervenția eficientă în situații de urgență
care vizează dezastrele naturale (incendii și inundații), prin campanii de conștientizare a
populației, training-uri și exerciții comune ale pompierilor voluntari, achiziția de echipamente
specifice precum și încheierea unui protocol comun de intervenție influențând și indicatorul de
realizare ”Populația protejată prin servicii îmbunătățite de răspuns în situații de urgență (dup[
finalizarea proiectelor)” valoarea raportată fiind de 21768 de persoane. Proiectul impestează
11 localități din aria eligibilă de o parte și de alta a frontierei: Vălcani, Dudeștii Vechi și
Sânnicolau Mare din Romania și Foldeak, Ofoldeak, Pitvaros, Kiralyhegyes, Kiszombor,
Apatfalva, Magyarcsanad and Csanadpalota din Ungaria.

