
                                       
 

      

 
 

30 august 2017 

 

 

Conferința de închidere 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. Cod proiect: 3.1.011 

Ministerul Mediului a organizat miercuri, 30 august 2017, la hotel IBIS, din București, 

Conferința de închidere 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”.  

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Valoarea totală a acestuia a fost de 

1.807.827,30 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de 

Dezvoltare Regională în valoare de 1.607.246,80 lei. 

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, s-a desfășurat pe o perioadă de 13 luni, 

fiind organizate 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 al organismelor intermediare 

aferente.  

Proiectul a instruit 392 de participanți de la nivelul întregii țări, practic, întreg personalul APM-

urilor care gestionează procedurile de reglementare și parte din personalul AM-urilor, fiind 

instruit pentru aplicarea unitară a legislației UE în domeniile EIA și SEA. 

Cu acest prilej, viceprim-ministrul Grațiela Leocadia GAVRILESCU, ministrul Mediului, a 

declarat că: ”În anul 2015, în primul mandat ca ministru al Mediului am semnat pentru 

demararea primei faze a acestui proiect, considerând că toți angajații sistemului de mediu 

trebuie perfecționati în spiritul legislației de mediu europene astfel încât să ne aliniem la 

nivel internațional în acest domeniu. Iată că, astăzi, am reușit să încheiem partea a 2-a a 

acestui proiect și putem spune că suntem gata să punem în operă cunoștințele dobândite și 

să le aplicăm în toate documentațiile emise de instituțiile noastre, astfel încât toți angajații 

din domeniul protectiei mediului să dea dovadă de o gândire integrată și, mai ales, de 

viziune pe termen lung când emit avize și autorizații.” 

“În etapa a 2-a au fost instruite un număr de 392 persoane din cadrul Autoritățiilor competente 

pentru protecția mediului, autoritățile de management și organismelor intermediare ale acestora 

în cadrul a 13 sesiuni de instruire regionale, desfășurate în perioada aprilie – iulie 2017, 
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Valoarea totală a proiectului a fost de 1.807.827,30 lei”, a declarat Dorina MOCANU, director 

general în cadrul Ministerului Mediului. 

La conferința de închidere 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”, au participat alături de președintele Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului, dl.Viorel TOMA, comisarul general adjunct al Gărzii 

Naționale de Mediu dl. Robert Eugen SZEP,  reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, 

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. 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 


