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Decizia etapei de încadrare pentru modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, 

2014 – 2020 

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a fost derulată etapa de încadrare 
pentru modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală (AM 
PNDR), a notificat Ministerul Mediului despre modificarea propusă a Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prin adresa nr. 205590 din 03.12.2018.  

Modificarea Programului a fost publicată pentru consultare pe pagina web a Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la link-ul http://madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-
acte-normative.html, precum și pe site-ul Ministerului Mediului la secțiunea special destinată 
acestei proceduri, link: http://www.mmediu.ro/articol/propunere-de-modificare-pndr-2014-
2020/2839. 

Publicul a fost informat și prin publicarea a două anunțuri în mass-media, respectiv în ziarul de 
circulație largă ”România Liberă”, la 30 noiembrie și 3 decembrie 2018. 

Nu au fost depuse comentarii şi observații din partea publicului privind modificarea Programului 
şi a eventualelor efecte semnificative ale acesteia asupra mediului. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, ca urmare a consultării titularului, a autorității de 
sănătate publică și a autorităților interesate de efectele implementării modificărilor propuse în 
programul menționat, în cadrul Comitetului Special Constituit în data de 20.12.2018, Ministerul 
Mediului decide că modificările aduse Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
necesită continuarea procedurii de evaluare de mediu. În acest scop, se decide trecerea în etapa 
următoare a procedurii de evaluare de mediu și se solicită elaborarea raportului de mediu, 
conform Anexei 2 din HG 1076/2004. Raportul de mediu va lua în considerare totalitatea 
modificărilor propuse la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu accent deosebit 
pe posibilul impact produs prin aplicarea submăsurilor 5.1, 5.2 și 7.4. 

 

Aspecte discutate în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 20.12.2018, 
care au determinat luarea prezentei decizii și asupra carora se va insista in mod deosebit în 
raportul de mediu: 

 Ministerul Mediului a arătat că propunerile de modificare a  
PNDR nu pot respecta ierarhia deșeurilor, deoarece managementul deșeurilor rezultate din 
activitățile de incinerare a animalelor bolnave se rezumă numai la eliminarea și 
depozitarea acestor deșeuri, neputând fi vorba de etapele anterioare specifice ierarhiei 
deșeurilor;  

 Va fi precizată modalitatea de gestionare a cenușei rezultate din activitatea de incinerare 
și vor fi indicate posibile soluții de depozitare/eliminarea acesteia; 

 Impactul asupra factorilor de mediu determinat de utilizarea incineratoarelor mobile 
(documentația prezintă un număr propus de 100 de incineratoare mobile și alte facilități 
de ucidere), pentru incinerarea cadavrelor animalelor ucise la fața locului, precum și 
impactul determinat de utilizarea mijloacelor de tractare/transport;  

 Impactul cumulat asupra aerului ca urmare a utilizării simultane a incineratoarelor mobile 
din mai multe județe învecinate; 

 Prognozarea impactului în situația amplasării incineratoarelor mobile în perimetrul sau 
vecinătatea ariilor naturale protejate; 
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 În situația în care amplasarea incineratoarelor mobile se va face în zone în care poate 
exista un impact transfrontalier, în raportul de mediu se va analiza și evalua această 
posibilitate; 

 În prezentarea impactului produs de utilizarea incineratoarelor propuse, se vor prezenta 
informații cu privire la caracteristicile tehnice ale acestora (capacitate, cantitate de emisii 
rezultate în atmosferă, cantitate de cenușă rezultată după ardere, racordare la serviciile 
de utilități publice etc.); 

 Modificările propuse completează/schimbă domeniile, categoriile de intervenție, 
obiectivele specifice sau activitățile din varianta inițială a programului, pentru care a fost 
emis aviz de mediu; 
 

Punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit și relevanța acestora denotă 
că modificările propuse sunt de natură să producă efecte semnificative asupra mediului. 
 
Accesul liber al publicului la informație s-a realizat prin: 
 
- Anunțuri publicate de titular in ziarul ”România Liberă” în data de 30 noiembrie 2018 și în data 
de 03 decembrie 2018 privind depunerea notificării referitoare la modificările propuse pentru 
Programul Național de Dezvoltare Rurală, 2014 – 2020. 
- Documentația depusă a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării 
procedurii de reglementare la sediul Ministerului Mediului și la sediul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, precum și pe website, la link-urile: 
  
 Ministerul Mediului: http://www.mmediu.ro/articol/propunere-de-modificare-pndr-2014-
2020/2839  
  
 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: http://madr.ro/transparenta-
decizionala/proiecte-de-acte-normative.html  
 
 

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, pe care le poate trimite în scris la Ministerul Mediului, B-dul Libertăţii nr. 
12, sector 5, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Prezenta reprezintă 
un act administrativ şi face obiectul Legii nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ. 
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