
 

Nesecret 

 Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării 

Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9500 

srp@mmediu.ro 

www.mmediu.ro 

 

  
 

 

 

 

Informații privind desfășurarea în România a evaluării de mediu pentru  

Programul Interreg V-A România – Ungaria în cadrul obiectivului  

de cooperare teritorială europeană 

  
 
 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este un program finanțat prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională. 
 

Potrivit regulamentelor și instrucțiunilor Uniunii Europene în vigoare, programele 

cofinanțate de către UE se supun prevederilor Directivei referitoare la evaluarea de mediu 

(Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – Directiva SEA). 
 

Procedura SEA pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria a fost demarată de către 

Ungaria, în calitate de autoritate de management și titular al programului, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) fiind la acel moment autoritate 

națională. 
 

La sfârşitul lunii martie 2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) a 

primit de la reprezentantul oficial al grupului de lucru responsabil cu planificarea 

programului menţionat, o „informare privind consultarea şi aprobarea tematicii pentru 

ESM, respectiv identificarea efectelor posibile asupra mediului înconjurător, ca prim pas în 

procesul de consultaţie privind finalizarea documentaţiei specifice ESM”. 
 

Tematica propusă de către Ungaria a fost afişată pe site-ul MMSC în perioada 14 – 25 

aprilie 2014. Având în vedere că, în perioada menţionată, nu s-au primit 

observaţii/propuneri/comentarii din partea publicului, MMSC a transmis Ungariei, în 28 

aprilie 2014, faptul că nu sunt observaţii la tematica transmisă. 
 

La sfârșitul lunii iulie 2014, MDRAP a devenit autoritate de management și titular al 

programului menționat. Ca urmare, sarcina parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a 

revenit MMSC. În această calitate, MMSC a identificat autoritățile care trebuiau consultate 

şi care, date fiind responsabilităţile specifice în domeniul mediului, puteau fi interesate de 

efectele asupra mediului ale aplicării programului. 
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Având în vedere că este vorba despre un program de cooperare care se aplică şi pe teritoriul 

altui stat (Ungaria, în cazul de față), procedura de evaluare de mediu s-a derulat în 

conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC 

din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 

(Directiva SEA). 

 

Grupul de Lucru pentru Evaluarea de Mediu a fost convocat de 4 ori și a formulat comentarii 

și recomandări referitoare la versiunile proiectului de program și ale raportului de mediu 

elaborate pentru acesta (19 august 2014, 12 septembrie 2014, 17 octombrie 2014 și 20 

noiembrie 2014). 
 

Versiunea finală a raportului de mediu înglobează comentariile primite de la membrii 

grupului de lucru, extins pe parcursul procedurii, pe măsura identificării unor noi aspecte 

incluse în program și raport.  
 

În data de 27 aprilie 2015, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a primit de la 

MDRAP o informare privind aprobarea de către Grupul Comun de Lucru pentru planificare 

strategică și programare a Programului Interreg V-A România – Ungaria și a Raportului de 

mediu elaborat pentru acesta. 

 

Ca urmare a celor menționate mai sus, precum și a definitivării proiectului de program și a 

raportului de mediu elaborat pentru acesta în cadrul grupului de lucru, titularul programului 

(MDRAP) și MMAP afișează pe site-ul propriu următoarele documente: 

- proiectul Programului Interreg V-A România-Ungaria, în limba engleză; 

- un rezumat al proiectului de program, în limba română; 

- raportul de mediu, în limba română și în limba engleză; 

- calendarul procedurii de evaluare de mediu derulată de MMAP, în limba română; 

- o informare privind modul în care Ungaria a parcurs procedura de evaluare de mediu, 

inclusiv modul în care a fost implicat publicul în procedură, în limba engleză și în 

limba română (traducere neoficială). 
 

Publicul poate transmite observații/comentarii la documentele menționate în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data afişării pe site. 
 


