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Anexa 1 – Programul Interreg V-A România-Bulgaria 

Perioadă de raportare 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 

 

Situația monitorizării indicatorilor de mediu stabiliți pe parcursul aplicării procedurii de 

Evaluare Strategică de Mediu: 

Indicatori Valoare 

• Numărul de planuri de management implementate 2  

(RoBg 10, RoBg 1451) 

• Numărul de proiecte care îmbunătățesc calitatea 

aerului 

4  

(RoBg 157, 148, 168, 145)  

• Numărul de proiecte cu efecte asupra moștenirii 

culturale 

2  

(RoBg 15, 145) 

• Numărul de proiecte care au un efect pozitiv asupra 

peisajelor 

4  

(RoBg 10, 168, 153, 145)  

• Numărul de proiecte care au un efect negativ asupra 

peisajelor 
0 

• Numărul de proiecte care realizează un transfer 

modal de la transportul rutier către căile navigabile 
0 

• Numărul de proiecte axate pe infrastructura de 

transport rutier 
0 

• Numărul de proiecte axate pe infrastructura de 

transport fluvial 
0 

• Numărul de proiecte axate pe reabilitarea malurilor 

râurilor 
0 

• Maluri de râu reabilitate (km) 0 

                                         
1 Chiar daca RoBg 145 a raportat un plan de management implementat, de fapt, a realizat o strategie de dezvoltare 
a unei rețele antreprenoriale privind protecția mediului prin promovarea, producția și distribuția de produse 
alimentare organice. 



 

• Numărul de persoane care beneficiază de măsuri de 

protecție împotriva inundațiilor 
0 

• Ocuparea terenului ca urmare a construirii 

infrastructurii de transport rutier ( km2 ) 
0 

• Nr de inițiative (traininguri , programe de educație , 

site-uri , acorduri , rețele , specialiști în târguri etc.) 

care activează mobilitatea forței de muncă în zona 

transfrontalieră 

115  

(RoBg 141, 145, 161, 143, 156, 

131, 140, 162, 144, 157, 142, 146, 

169, 176, 148, 145, 179, 147 și 

171)   

• Numărul mecanismelor transfrontaliere (acorduri, 

rețele, reglementări, studii , politici , strategii, 

schimb de informații , instrumente ) pentru a spori 

capacitatea de cooperare 

45  

(RoBg 193, 173, 174, 153, 168, 

136, 165 și 184) 

 

Observaţii şi concluzii  

Prezenta situație este realizat în baza informațiilor incluse în cadrul chestionarelor privind 

protecția mediului transmise și procesate până la data 31 decembrie 2019 de către 28 proiecte 

finalizate (ROBG 10, 143, 15, 145, 121, 162, 157, 161, 153, 156, 155, 141, 171, 184, 169, 173, 

148, 168, 193, 140, 123, 179, 147, 146 165, 174, 176 și 142)2. 

Din totalul celor 28 proiecte, 7 proiecte au raportat un efect pozitiv asupra mediului (RoBg 10, 

145, 162, 157, 153, 169 și 155), iar 21 au raportat un efect neutru în condițiile în care un singur 

proiect dintre toate cele 28 de proiecte au avut ca obiectiv general sau specific, protecția 

mediului (RoBg 10). 

- 4 proiecte (RoBg157, 148, 16 și 145) au raportat un efect pozitiv asupra calității aerului. 

Totuși, efectele raportate sunt indirecte și cu impact minim asupra calității aerului în 

aria eligibilă a programului, fiind raportate activități generale precum utilizarea unor 

echipamente eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea unor mijloace de 

transport în comun, mai puțin poluante pentru deplasările din cadrul proiectelor 

respective sau promovarea dezvoltării piețelor locale de desfacere pentru produse bio, 

în detrimentul transportului unor produse convenționale de la mare distanță. 

 

- 2 proiecte (RoBg 15 și 145) au raportat efecte pozitive cu privire la conservarea 

patrimoniului cultural prin acțiuni ce privesc, exclusiv, informarea și popularizarea 

obiectivelor culturale din zona transfrontalieră România -  Bulgaria pentru scopuri 

turistice, respectiv prezentarea unor rețete pentru mancare tradițională în cadrul unor 

acțiuni de promovare a produselor organice/bio. 

 

- 4 proiecte (RoBg 10, 168, 153 și 145) au raportat efect pozitiv asupra peisajelor, 

contribuția fiind și de această data, una indirectă, exceptând proiectul RoBg 10 care a 

prevăzut în planul de management realizat în perioada de implementare acțiuni de 

                                         
2 Exceptând datele pentru indicatorii de output ai programului ”numarul de initiative…..”, AP 4 și ”numărul de 
mecanisme transfrontaliere……”, AP 5 pentru care a fost luată în considerare valoarea cumulată raportată de toate 
proiectele finalizate din cadrul Programului până la data de 31.12.2019 



 

prevenire a depozitării gunoaielor în ariile protejate și a dezvoltat un sistem de raportare 

a situațiilor de poluare cu deșeuri a ariilor protejate. 

Concluzionând, numărul proiectelor finalizate în anul 2019 este în creștere comparativ cu anul 

anterior, impactul asupra mediului fiind unul semnificativ, în special în ceea ce privește 

conservarea și protecția mediului. Contribuția aparține, în principal,  proiectului RoBg 10: 

”Management inovativ al siturilor Natura 2000 din zona de frontieră a Dunării”, implementat de 

Garda Națională de Mediu, București și Inspectoratul Regional al Mediului și Apelor - Veliko 

Tarnovo (RIEW). În cadrul acestui proiect a fost elaborat un plan de management comun, compus 

din planuri de acțiuni pentru fiecare arie protejată vizată, respectiv NATURA 2000, “Suhaia și 

Confluența Olt-Dunăre” în România și „Ostrov Vardim” și Ribarnitzi Hadji Dimitrovo ” în 

Bulgaria. Planul de management este rezultatul studiilor de teren și de cartografiere a celor 4 

arii protejate. De asemenea, a fost elaborat un sistem informațional conceput pentru a sprijini 

implementarea planului comun de gestionare. Aplicația web pentru zonele protejate românești 

este acum disponibilă la https://incolab.gnm.ro/aplicatie/ , în timp ce aplicația web pentru 

zonele protejate din Bulgaria poate fi accesată la http://incolab.vt.riew.gov.bg/. Un portal 

pentru raportarea oricărui incident poate fi accesat pe https://incolab.gnm.ro/, iar o aplicație 

pentru telefoanele mobile (”Incolab”) este disponibilă în Google Play. Nu în ultimul rând, acest 

proiect a contribuit în mod direct la îndeplinirea indicatorului de program, raportând 27.046 

hectare de habitat cu un stadiu îmbunătățit de conservare. 

Impactul celorlalte proiecte finalizate supra mediului este minor, in mare majoritate neutru și 

se regăsește în acțiuni ce nu au vizat direct protecția mediului, ci în acțiuni colaterale 

referitoare la informare & promovare și educație. 
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