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Calendarul procedurii SEA derulată în România 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul INTERREG IPA CBC România – Serbia 2021-2027, a notificat 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în data de 04.11.2020. 
  

Pe baza informațiilor furnizate în primul draft a rezultat faptul că Programul definește cadrul 
pentru punerea în aplicare a unor tipuri de proiecte care se regăsesc enumerate în anexele I și 
II din Directiva EIA, fapt pentru care acesta a fost supus evaluării de mediu în conformitate cu 
prevederile Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului (Directiva SEA) transpusă în legislația națională prin HG nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.  
 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea 
evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Directivei SEA, a transmis o informare în 
acest sens Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în data de 18.11.2020.  
 
Documentul de planificare a fost afișat spre consultare publică pe pagina de internet a MDLPA 
și MMAP și publicat în cotidianul România Liberă în data de 26.10.2020 - primul anunț și în data 
de 29.10.2020 - cel de-al doilea anunț cu privire la elaborarea primei versiuni a programului, în 
vederea primirii de observații și comentarii. În perioada de consultare nu s-au primit observații 
din partea publicului interesat. 
 

În vederea aplicării prevederilor art. 6 (3) din Directiva SEA, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației a constituit grupul de lucru pentru programul supus evaluării de 

mediu. Autoritățile publice cooptate în grupul de lucru au fost: Ministerul Sănătăţii, Ministrul 

Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Fondurilor 

Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 

și Comunicațiilor, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor (Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării – Serviciul Protecția Atmosferei și 

Controlul Poluării, Direcţia Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Biodiversitate, 

Direcţia Gestiune Deşeuri, Direcția Managementul Resurselor de Apă, Direcția Păduri și 

Dezvoltare Forestieră), Administraţia Naţională „Apele Române” și Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate. 
 

În cadrul Grupului de lucru s-a stabilit domeniul şi nivelul de detaliu al informaţiilor ce trebuie 
incluse în raportul de mediu, au fost analizate efectele semnificative ale programului asupra 
mediului și s-a definitivat proiectul de program. 
 

Ședintele Grupului de lucru s-au defășurat în data de 14.10.2021 și în data de 25.11.2021. 
 

Membrii Grupului de lucru au evaluat modul în care alternativele propuse îndeplinesc 
obiectivele de mediu relevante pentru program, iar pe baza recomandărilor grupului de lucru, 
titularul programului a elaborat detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu 
relevante pentru program. 
 

Definitivarea proiectului programului în cadrul ședintelor Grupului de lucru a fost un proces 
continuu, iterativ şi interactiv. 
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Documentele rezultate din Grupul de Lucru (Programul definitivat și Raportul de mediu) au fost 
puse la dispoziția publicului spre consultare, pe paginile de internet a Ministerului Mediului 
Apelor și Pădurilor respectiv Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pe o 
perioadă de 30 de zile (02.12.2021-03.01.2022). În această perioadă la Ministerul Mediului 
Apelor și Pădurilor și la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu au fost 
înregistrate observații/comentarii din partea publicului interesat.  
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