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Conferință de închidere a proiectului Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii 

capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării 

unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, 

cod SIPOCA 19 

 

 

Ministerul Mediului a organizat joi, 14 martie 2019, la Rin Grand Hotel, București, conferința 

de închidere a proiectului „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității 

administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19, My SMIS 

118157”, proiect necesar  îndeplinirii condiționalității ex-ante generale existente în  Planul 

de acțiuni, anexă la Acordul de Parteneriat stabilit între Comisia Europeană și România. 

Proiectul s-a derulat în perioada martie 2016 - martie 2019, iar valoarea totală a acestuia 

este de 4.319.562,54 lei, din care 3.627.735,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 

691.827,06 lei cofinanțare eligibilă beneficiar. 

În cadrul proiectului au fost organizate cinci sesiuni de instruire a personalului din cadrul 

autorităților competente pentru protecția mediului și cinci sesiuni de diseminare a 

ghidurilor către reprezentanții autorităților și instituțiilor membre CAT, cât și elaboratorilor 

de studii de mediu. Aceste sesiuni au fost  precedate de un atelier de selecție a experților 

formatori și trei ateliere de lucru pentru receptia ghidurilor. Sesiunile de diseminare au avut 

ca durată o zi, iar sesiunile de instruire au avut ca durată patru zile.  

Prezent la eveniment, secretarul general Teodor Dulceață  a deschis conferința evidențiind 

importanța acestui proiect pentru Ministerul Mediului, dar mai ales în contextul absorbției 

fondurilor europene. ”Acest proiect confirmă practic ce s-a început în trecut la nivel 

național în domeniul protecției mediului, o aplicare unitară a legii și legislației și în afară 

de asta s-a reușit simplificarea și uniformizarea legislației de mediu. Obiectivele europene 

ne impun anumite standarde și ușor, ușor, printr-o comunicare mult mai bună între public 

și autorități, vom ajunge la acest numitor comun”, a declarat Teodor Dulceață, secretar 

general al Ministerului Mediului.  

Scopul proiectul a constat în îmbunătățirea capacității administrative a autorităților pentru 

protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului. 

 



 

 

”Acest proiect s-a desfășurat sub auspiciile unei condiționalități ex-ante existente în Planul  

de acțiuni, anexă la Acordul de Parteneriat stabilit între Comisia Europeană și România. 

Toate aceste ghiduri vin în completarea celor elaborate de către Jaspers în 2009 și  

funcționează ca un sprijin pentru toate autoritățile din România în vederea accesării 

fondurilor europene. Practic flexibilizăm și transmitem o modalitate de înțelegere mai 

apropiată și mai prietenoasă către cei care vor să depună și să solicite finanțare europeană 

pe aceste categorii de proiecte", a declarat Dorina Mocanu, director general în cadrul 

Ministerului Mediului. 

La conferința de închidere a proiectului „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii 

capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării 

unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19, au 

participat, alături de secretarul general al Ministerului Mediului, Teodor Dulceață, 

președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Viorel Toma, reprezentanți ai 

Ministerului Fondurilor Europene, ai JASPERS, precum și reprezentanți ai Ministerului 

Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), ai  Agențiilor județene 

pentru Protecția Mediului (APM-uri), ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării 

(ARBDD). 

 

 


