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DECIZIE

privind Strategia Na{ionald a Rom$niei privind Sehimb[rile Climatice

2013 -2fr10

in conformitate cu prevederile H.G. ilr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea

procedurii de realizare s evaludrii cle mediu pentru planurl qi prograrne, a fost derutratd

etapa de incadrare pentru Strategia Na{ionald a Romdniei privind Schimbdrile Climatice

20r3 - 2020 (shrRsc).

Declanqarea procedurii de evaluare de mediu a fost anuntatd in mass-media, iar SNRSC a

fost publicatd pentru consultare pe site-ul www.mrUediu.ro" Nu au fost depuse comentarii

gi propuneri din partea publicului privind prima versiune a Strategiei qi eventualele efecte

ale acesteia asupra mediului.

Pentru SNRSC, in urrna derulErii etapei de incadrare, prin consultarea titularului

strategiei, a autoritefli de sdn[tate public5 qi a autorit6filor interesate de efectele

implementdrii strategiei, in cadrul comitetului special constituit, s-au constatat

urmdtoarele:

- SNRSC este necesard pentru dernararea aplicaliilor vizAnd accesul la fondurile

structurale in exerciliul de programare financiard 2014 - 2020. Luarea in considerare

a impactului din punctul de vedere al schimbErilor climatice, pentru proiectele care

vor fi depuse in acest exerciliu financiar, va figura drept condilionalitate ex-ante. De

asemenea, SNRSC este un document esen{ial pentru structurarea qi indeplinirea
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obliga{iilor asumate de Rornd.nia sub Fachetul legislativ UE, Energie - Schimbdri

Climatice.

- La acc$t montent, SNRSC nu propune proiecte concrefe cu posibil impact

sernnificativ asupra mediului. Proiecte concrete - spre exemplu, retehnologizdri la

instalaliile cu ernisii de gaze cu efect de serd, proiecte destinate prevenirii sau

atenudrii efectelor inundaliilor, proiecte de iriga{ii etc, - vor fi identificate in

momentul elaborErii plamrlui de ac{iuni care va completa SNRSC.

Autoritatea de mediu ia decizia cd pentru SNRSC, in forma in care se doregte adoptarea

acesteia, nu este necesarb evaluarea de mediu pentm planuri qi programe.

Publicul are dreptul de a fonnula comentarii, in conformitate cu prevederile H.G. nr.

1076 din 8 iulie 2044 privind sfabitrirea prctcedurii de realizare a evaludrii de mediu

pentru planur'i Si programe. Autoritatea de mediu: Ministerul Mediului qi Pfldurilor,

Buievardul Libertdfii nr" 12, sector 5, Bucuregti, tel. 0?1.316.02.15. Prezenta reprezintd

un act administrativ qi face obiectul Legii nr. 554 din 2004 a contenciosului

administrativ.
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