
 

  

 

                                                                   Anexa 1 

PROGRAMUL INTERREG VI-A ROMÂNIA-BULGARIA 

PROCEDURA SEA ŞI PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ ÎN 
ROMÂNIA 

 

Introducere 

Această Declarație SEA a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 9 (1) (b) al 

Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 

mediului (Directiva SEA) şi ale art. 33 (1) (b) a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, și a luat în 

considerare orientările relevante și manualele metodologice disponibile la nivel european 

și național. 

Declarația SEA conform articolului 9(1-b) a fost elaborată de Autoritatea de Management a 

Programului (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România) în 

parteneriat cu Autoritatea Națională (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice 

din Bulgaria).  

Evaluarea strategică de mediu a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria s-a realizat 

conform aspectelor procedurale prevăzute de legislația națională în vigoare, precum 

consultarea publicului, a autorităților de mediu și sănătate și a altor autorități interesate 

de implementarea Programului, cu detalii speciale de dezvoltare, așa cum este descris mai 

jos. 

 

1. Iniţierea procedurii de dezvoltare 

Procedura SEA pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria a început în 10.08.2021 

când Ministerul Mediului, Apelor, Pădurilor a fost notificat (Adresa nr. 94832/10.08.2021) 

de către Autoritatea de Management cu privire la realizarea primei versiuni a programului. 

Depunerea notificării și depunerea primei versiuni a programului spre consultare publică au 

fost anunțate în mass-media în două anunțuri consecutive, publicate la interval de trei 

zile. Copii ale anunțurilor publice sunt prezentate în Anexa 1.  

Pe baza primei versiune a programului, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a transmis 

răspunsul nr. DEICP/22923/30.08.2021 menționând că „acesta se încadrează în cele supuse 

evaluării de mediu, prevăzute la art. 5 alin. (2) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În consecință 

Programul Interreg VI A România Bulgaria se supune procedurii evaluării de mediu, 

respectiv procedurii de evaluare adecvată în conformitate cu prevederile OUG 57/2017 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice şi OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 



 

  

 
evaluarea adecvată a afectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar”. 

În urma primei întâlniri a Grupului de lucru Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului 

Mediului Apelor şi Pădurilor a decis că „obiectivele prezentate în cadrul programului nu 

presupun parcurgerea procedurii de Evaluare Adecvată, întrucât nu au fost stabilite 

amplasamentele viitoarelor proiecte. Raportul de mediu va prezenta recomandări cu 

privire la protejarea speciilor și habitatelor de interes național, comunitar și internațional, 

conform prevederilor legislației în vigoare”. 

 

2. Constituirea Grupului de lucru 

Conform art. 14 alin. 3 din HG nr. 1076/2004 s-a constituit grupul de lucru ce a avut ca 

scop îndeplinirea prevederilor art. 16-19 şi anume stabilirea domeniului şi a nivelului de 

detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu şi analiza efectelor 

semnificative ale programului asupra mediului. Grupul de lucru a fost format din 

reprezentanți a autorităților publice: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor (Direcţia 

Evaluare Impact şi Controlul Poluării, Direcţia Biodiversitate, Direcţia Managementul 

Resurselor de Apă, Direcţia Gestionarea Deşeurilor), Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, 

Ministerul Energiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii şi persoane fizice sau juridice atestate care au dreptul să elaboreze 

raportul de mediu precum şi experți. 

Grupul de lucru s-a întrunit de trei ori, pe 8 Noiembrie 2021, 27 Ianuarie 2022 și 16 

Februarie 2022. 

Prima ședință a grupului de lucru a stabilit aspectele metodologice de elaborare a 

Raportului de Mediu, nivelul maxim de detaliu al evaluării, aspectele relevante de mediu, 

obiectivele relevante de mediu, categorii de planuri şi programe ce se vor analiza în cadrul 

Raportului de Mediu. De asemenea au fost analizate în cadrul Grupului de Lucru aspectele 

necesar a fi tratate cu privire la starea actuală a diferitelor aspecte de mediu.  

În cea de-a doua şedinţă a grupului de lucru au fost analizate: alternativele programului, 

rezultatele privind analiza compatibilităţii dintre obiectivele programului precum şi între 

acestea şi obiectivele SEA, evaluarea tipurilor de acţiuni, măsurile de evitare şi reducere a 

potenţialelor efecte negative şi programul de monitorizare.  

În cea de-a treia şedinţă a grupului de lucru au fost analizate propunerile membrilor 

Grupului de Lucru şi modul în care acestea au fost integrate în Raportul de Mediu. Forma 

finală a Raportului de Mediu agreată în cadrul Grupului de Lucru şi varianta finală a 

Programului au fost disponibilizate pentru etapa de consultare publică. 

 

 

 



 

  

 
3. Raportul de mediu 

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG 1076/2004, precum 

şi pe baza recomandărilor grupului de lucru. La întocmirea Raportului de mediu s-au 

avut în vedere cerinţele art. 19 și 20 din HG nr. 1076/2004, după cum urmează. 

 Conținutul-cadru al Raportului de mediu este cel prevăzut în Anexa nr. 2 din HG nr. 

1076/2004 și include: 

- conținutul şi obiectivele principale ale programului precum şi a relației cu alte 

planuri şi programe relevante; 

- aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei probabile în 

situaţia neimplementării programului; 

- obiectivele relevante de protecție a mediului, stabilite la nivel internațional, 

comunitar sau național, relevante pentru program și modul în care au fost luate 

în considerare; 

- potențiale efecte semnificative asupra mediului inclusiv asupra aspectelor de 

mediu; 

- posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în 

context transfrontieră; 

- măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil 

orice efect advers asupra mediului al implementării programului; 

- expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o 

descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi; 

- măsuri pentru monitorizarea efectelor implementării programului; 

- rezumat fără caracter tehnic. 

 

 La întocmirea Raportului de Mediu s-au avut în vedere informațiile şi recomandările 

obținute în grupul de lucru (cf. art. 14-19 din HG nr. 1076/2004) şi recomandările 

primite în perioada de consultare publică (13 August - 17 Septembrie 2021) din Bulgaria 

a Scoping Report;   

 

 Raportul de mediu a fost întocmit de EPC Consultanță de Mediu (înscrisă în Registrul 

experților atestați pentru elaborarea de studii de mediu la pozitia 334/11.08.2022), iar 

partea din raport privind zona de program din Bulgaria a fost realizată de Ассоc. Prof. 

Dr. Petar Petrov și echipa sa.  



 

  

 
4. Consultarea publică a Raportului de Mediu și a Programului Interreg VI A 

România-Bulgaria 2021-2027 

Perioada de elaborare a Raportului de mediu a fost cuprinsă între August 2021- Februarie 

2022. Varianta Raportului de Mediu supusă consultării publice a fost disponibilizată pe 

paginile de internet ale programului (https://interregviarobg.eu/) şi autorității 

competente pentru protecţia mediului Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor 

(http://www.mmediu.ro/categorie/programul-interreg-vi-a-romania-bulgaria/361), 

împreună cu varianta finală a programului, începând cu data de 17.02.2022. Publicul a fost 

anunțat pe paginile de internet menționate anterior cu privire la posibilitatea de a-şi 

exprima opiniile asupra documentelor în termen de 30 de zile de la data publicării (anunțul 

se regăseşte în anexa 2). 

5. Măsuri de monitorizare 

Programul de monitorizare a efectelor implementării programului are în vedere 

identificarea, respectiv preîntâmpinarea potențialelor efecte negative asupra aspectelor 

de mediu şi permite propunerea unor măsuri suplimentare de reducere a impactului asupra 

mediului sau de remediere a zonelor posibil afectate. Programul de monitorizare se 

bazează pe obiectivele relevante de mediu considerate în cadrul evaluării. Setul de 

indicatori propuși vizează în principal obiectivele de mediu relevante care ar putea fi 

afectate negativ dar şi măsuri prevenite. În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii 

de monitorizare. 

Ținând cont de faptul că există mai multe autorităţi şi instituţii implicate în sectoarele 

abordate de program, titularul programului va colecta datele cu privire la indicatorii 

propuşi pe baza rezultatelor evaluării finale a proiectelor, principala responsabilitate a sa 

fiind aceea de a centraliza şi a prezenta indicatorii propuşi într-un mod adecvat.

https://interregviarobg.eu/
http://www.mmediu.ro/categorie/programul-interreg-vi-a-romania-bulgaria/361


 

  

 
Tabelul nr. 1 Indicatorii propuși pentru monitorizarea efectelor programului 

Obiectiv 

relevant de 

mediu 

Indicator 

Acțiuni care 

trebuie 

monitorizate 

Țintă Unitate de măsură Observații 

Generale MON1 
Ponderea costurilor măsurilor de mediu din 

valoarea totală a proiectelor 

Toate acțiunile, 

în special A1 
> 0 % Procent 

Măsurile de mediu reprezintă 

M1-M9 (vezi tabelul de mai 

sus Table 9-)  

ORM 1 

Biodiversitate 

MON2 

Număr de analize de mediu pentru evaluarea 

impactului opţiunilor de implementare a 

proiectelor privind navigabilitatea 

A2  > 0 Număr 

Pentru a se asigura că orice 

decizie se bazează pe o 

analiză de mediu 

MON3 

Ponderea clădirilor reabilitate pentru care a fost 

realizată în prealabil verificarea prezenței 

cuiburilor/ adăposturilor de păsări şi lilieci A1, A13, 

opțional A3 și 

A11 

100 % Procent 

Se aplică numai proiectelor 

începute după aprobarea 

programului 

MON4 

Numărul situaţiilor în care a fost necesară 

protejarea/ relocarea de cuiburi/ adăposturi de 

păsări şi lilieci şi/sau instalarea de adăposturi/ 

cuiburi artificiale 

> 0 Număr  - 

ORM 4 Sol 

MON5 
Suprafaţa totală de sol pierdută ca urmare a 

implementării acţiunilor propuse 

A1, A3, A12 și 

A13 

Cât mai 

mic 

posibil 

Metri pătrați  
Este egal cu suprafața totală 

nouă construită 

MON6 
Suprafaţa totală de spații verzi nou create ca 

urmare a implementării acţiunilor propuse 

Cât mai 

mare 

posibil 

Metri pătrați 

Este egal cu suprafața totală 

cu vegetație din interiorul 

fiecărui amplasament al 

proiectului 



 

  

 

Obiectiv 

relevant de 

mediu 

Indicator 

Acțiuni care 

trebuie 

monitorizate 

Țintă Unitate de măsură Observații 

ORM 6 Aer MON7 

Numărul staţiilor de încărcare pentru vehicule 

electrice realizate în cadrul proiectelor ce 

vizează amenajarea siturilor cu potenţial turistic 

A13 > 0 Număr -  

ORM 14 

Economie 

circulară 

MON8 
Ponderea proiectelor în care au fost elaborate 

Planuri de gestionare a deşeurilor 
A1, A12 și A13 > 0 % Procent 

Din numărul total de 

proiecte care conțin lucrări 

de construcții 



 

  

 
 

6. Luarea în considerare a rezultatelor consultării la finalizarea Raportului de 

mediu și a „Programului Interreg VI A România-Bulgaria 2021-2027” 

 

Evaluarea programului nu a condus la identificarea efecte negative semnificative asupra 

mediului şi sănătăţii umane. Există toate premisele ca efectele implementării Programului 

Interreg VI-A România – Bulgaria să genereze preponderent un impact pozitiv transfrontieră 

datorită faptului că obiectivele strategice se referă la acțiuni de interconectare între cele 

două țări, iar viitoarele acțiuni/proiecte vor trebui dezvoltate fie în parteneriat între cele 

două țări, fie implicând un proces de consultare cu autoritățile și părțile interesate din 

țara vecină pe parcursul elaborării proiectelor. 

 

În tabelul următor sunt prezentate observațiile/propunerile primite din partea factorilor 

interesați pe parcursul elaborării Raportului de Mediu şi definitivării programului, precum 

şi în perioada de consultare publică. 

Tabelul nr. 2 Observații/propuneri primite în urma consultării Raportului de Mediu şi a Programului 

Factori interesați Etapa Observații/Propuneri 

Modul în care 

propunerile au 

integrate în Raportul de 

Mediu/Program 

Ministerul Mediului 

Apelor şi Pădurilor 

(Direcţia Evaluarea 

Impactului şi Controlul 

Poluării) 
Grup de 

lucru 

Introducerea a două aspecte de mediu 

„Managementul riscurilor” şi 

„Conştientizarea populaţiei”; 

Observaţiile au fost 

integrate în capitolul 3. 

Reformularea obiectivelor relevante de 

mediu ORM2, ORM3, ORM5 şi ORM15; 

Observaţiile au fost 

integrate în capitolul 6. 

Introducerea unui nou subcapitol „Efecte 

cumulative” 

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

8.2. 

Introducerea unui nou capitol 

„Dificultăți întâmpinate în analizele 

din cadrul SEA” 

Observaţiile au fost 

integrate în noul capitol 

12.  

Revizuirea compatibilităţii între 

obiectivele programului şi obiectivele 

SEA 

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

7.2.2. 

Prezentarea unor concluzii cu privire la 

starea actuală a mediului şi Alternativa 

„0” 

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

3.2. 

Ministerul Sănătăţii 

Reformularea subcapitolului 3.1.3.6 şi 

definirea termenilor de: boală, 

prevalenţă şi incidenţă. 

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

3.1.3. 

Ministerul Mediului 

Apelor şi Pădurilor 

(Direcţia Managementul 

Modificarea legendelor pentru anumite 

hărţi şi descrierea zonelor pentru 

protecţie sanitară din zona programului  

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

3.1.5. 



 

  

 
resurselor de apă) 

Ministerul Culturii 

Introducerea contribuţiilor în Raportul 

de mediu cu privire la elementele 

patrimoniului cultural din zona 

programului şi informaţii despre muzee 

şi colecţii. 

Observaţiile au fost 

integrate în secţiunea 

3.1.10. 

Reformularea obiectivului specific 5.2 

din program, pentru a evidenţia mai bine 

patrimoniul cultural 

Reformularea 

obiectivelor specifice nu 

este posibilă deoarece 

acestea sunt stabilite 

prin regulamentele UE.  

 

  



 

  

 

Anexe 

Anexa 1. Anunţuri publice – etapa de încadrare 

Anunţul 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Anunţul 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Anexa 2 – Anunț – Consultare publică 

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației 

 

 

 

 



 

  

 
 

Pagina de internet a programului 

 

 

 

Anexa 3 – Minutele întâlnirilor Grupului de lucru 

144954/08.11.2021 

 

Minuta primei întâlniri a Grupului de lucru pentru Evaluarea Strategică de mediu (SEA)  

a Programului INTERREG VI-A România-Bulgaria 2021-2027 

 

Data: 08.11.2021 

Locația: Online  

Participanți: Mihaela MĂCELARU – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcția Evaluare Impact 

și Controlul Poluării),  Ana-Maria NISTORESCU - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcţia 

Gestionarea Deşeurilor),  Andreea SAVU –Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcţia 

Biodiversitate), Andreea HARCEAG – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Directia Managementul 

Resurselor de Apa), Elena FILIP, Victor HORUMBĂ şi Diana ZIDARU  – Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Mihaela FULGA – Ministerul Sănătății, Ana PETRUŢA – Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, Dragos NEAMTU – Ministerul Economiei, Iulia GUGIU - Ministerul Investitiilor si 

Proiectelor Europene, Răsvan ZAMFIR – Secretariat Comun (SC)/BRCT Călăraşi, Nicolae VOINEAG – 

Ministerul Energiei, Marius NISTORESCU, Alexandra DOBA, Valentina COMAN – EPC Consultanță de 

mediu, Marcela GLODEANU, Simona VĂTAFU, Bogdan TUDORICĂ şi Alexandra GOGANCEA - 

VĂTĂŞOIU – Autoritatea de Management, Vlad IRIMIE – CIVITTA.  

Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței grupului de lucru au vizat:  

 Prezentarea Programului Interreg VI-A România Bulgaria 2021-2027 

 Prezentarea metodologiei de elaborare a Raportului de Mediu precum şi principalele 

rezultate obținute până în prezent.  

 



 

  

 
Principalele aspecte cheie enunțate în cadrul întâlnirii Grupului de lucru de către participanți sunt 

prezentate tabelar în continuare:  

Participant Aspecte cheie 

Dna. 
Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu deschide ședința şi prezintă programul agendei al întâlnirii, 
ulterior îi dă cuvântul Dnei. Mihaela Măcelaru.  

Dna. 
Mihaela 
MĂCELARU  

Prezintă  stadiul procedurii evaluării de mediu,  derulate până în prezent,  și anume: 
transmiterea notificării de către titularul programului privind elaborarea primei versiuni 
a programului şi solicitarea demarării procedurii SEA, publicarea celor două anunţuri 
privind disponibilitatea primei variante de program (primul anunț a fost publicat în 
cotidianul România Libera în data de 10 august 2021, iar cel de al doilea anunț în data de 
13 august 2021). 
S-a specificat că documentul a fost afișat spre consultare publică pe pagina de internet a 
MDLPA si MMAP (în data de 27 august 2021), în vederea primirii de observații si 
comentarii. Nu au fost primite comentarii sau observaţii, în termenele legale prevăzute 
(până cel târziu la data de 30 septembrie 2021) din partea publicului, referitor la prima 
versiune a programului. 
Ca urmare a notificării și pe baza informațiilor furnizate în prima versiune a Programului, 
în data de 30 august 2021, MMAP a decis ca acest program se încadrează la art.5 alin 2 lit 
a) a HG nr. 1076/2004 și prin urmare se supune obligatoriu evaluării de mediu, fără a fi 
necesară parcurgerea etapei de încadrare, datorită faptului că acest program cuprinde 
tipuri de acțiuni ce stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri de proiecte. S-a 
solicitat constituirea Grupului de Lucru. 
Dna. Mihaela Măcelaru afirmă că se va realiza un singur raport de mediu comun pentru 
ambele state implicate în program, raport ce va fi supus unor consultări separate în 
fiecare ţară.   
Astfel, autorităţile de mediu din ambele state trebuie să îşi exprime în scris punctul de 
vedere privind consultările transfrontaliere, conform articolelor 22(2) şi 34 din HG 
1076/2004. Deoarece în ambele state vor avea loc consultări publice pentru raportul de 
mediu comun şi program, prin urmare aceste consultări transfrontaliere nu sunt 
necesare. 
În relația cu alte planuri şi programe se va ține cont de Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă 2021-2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2027.  
S-a menționat că acest program este solicitat de către Uniunea Europeană iar toate 
Programele finanţate de către UE se supun prevederilor Directivei referitoare la 
evaluarea strategică de mediu. Acest program este finanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, şi astfel necesită realizarea unei evaluari strategice de mediu. 

Dna. 
Marcela 
GLODEANU 

Prezintă participanții primei întâlniri a Grupului de Lucru.  
Dna. Marcela Glodeanu face o prezentare a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 
2021-2027 şi menționează că a fost efectuată anterior o analiză teritorială în care 
concluziile au fost elocvente şi necesarul de investiții este unul mare.  
Sunt prezentate cele 4 obiective de politică (Obiectivul de Politică 2 -  
O Europă mai verde, Obiectivul de Politică 3 
- O Europă mai conectată, Obiectivul de Politică 4  
- O Europă mai socială și mai incluzivă şi Obiectivul de Politică 5 
- O Europă mai aproape de cetățeni) cu cele 5 obiective specifice selectate spre 
finanțare,  precum şi  tipurile de indicative de acțiuni aferente acestora. De asemenea 
sunt menționați indicatorii  stabiliți pentru fiecare obiectiv specific în parte ce vor fi 
îndepliniți prin implementarea programului, şi bugetul acestuia.  



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

 Dna. Marcela Glodeanu finalizează prezentarea, solicită adresarea întrebărilor (dacă 
sunt) şi îi dă cuvântul Dlui. Marius Nistorescu pentru a prezenta metodologia elaborării 
Raportului de Mediu.  

Dl. Marius 
NISTORESCU 

Dl. Marius Nistorescu prezintă partenerii - CIVITTA ce se ocupă cu elaborarea 
Programului şi menționează că aceștia nu sunt implicați în elaborarea Raportului de 
Mediu precum şi faptul că nici EPC nu este implicat în elaborarea Programului, evitând-
se astfel orice potențial conflict de interese. 
Dl. Marius Nistorescu prezintă modul de elaborare al Raportului de Mediu, prin 
punctarea următoarelor aspecte: 

 Având în vedere că este prima întâlnire a grupului de lucru se vor prezenta 
aspectele metodologice pentru elaborarea Raportului de Mediu; 

 Etapele realizării Raportului de mediu  cu mențiunea că există o legătură între 
fiecare capitol; 

 Nivelul maxim de detaliu al evaluării este reprezentat de tipurile de acțiuni 
vizate; 

 Lipsa caracteristicilor spațiale reprezintă un impediment în realizarea evaluării 
strategice de mediu, însă acolo unde vor fi disponibile acestea se vor analiza; 

 Aspectele de mediu ce vor fi analizate în cadrul Raportului de Mediu; 

 Obiectivele relevante de mediu pentru fiecare aspect de mediu, care au fost 
propuse luând în considerare obiectivele dezvoltării durabile stabilite la nivel 
național. Acestea se vor folosi pentru analiza compatibilității cu obiectivele 
specifice ale programului precum şi analiza impactului tipurilor de acțiuni asupra 
acestora; 

 Metodologia pentru elaborarea „Alternativei 0” şi prezentarea unor exemple 
pentru aspectele de mediu biodiversitate, apă şi aer cu mențiunea că pentru 
stabilirea tendinței vor fi utilizate resurse la nivel European sau se va stabili în 
funcție de evoluția aspectelor de mediu din ultimii ani; 

 Categoriile de planuri şi programe pentru care se va analiza relația cu Programul 
România-Bulgaria 2021-2027.  

 Metodologia de evaluare a efectelor semnificative ale implementării 
programului şi faptul că se va utiliza o abordare precaută; 

 Abordarea prin care membrii grupului de lucru vor avea acces la stadiul actual al 
Raportului de Mediu, prin intermediul Google Drive. 

Dna. 
Marcela 
GLODEANU  

Menționează că prezentarea privind metodologia elaborării Raportului de Mediu a fost 
suficient de explicită.  

Dna. 
Mihaela 
MĂCELARU 

Susține că este de acord cu abordarea propusă privind implicarea membrilor grupului de 
lucru prin postarea documentelor pe aplicația Google Drive, însă solicită ca acestea 
(inclusiv minutele) să fie transmise și pe email.  
Dna. Mihaela Măcelaru solicită opinia Dnei. Andreea Savu cu privire la necesitatea  
parcurgerii procedurii de evaluare adecvată.  

Dna. 
Andreea 
SAVU 

Dna. Andreea Savu afirmă faptul că în urma analizei programului, va transmite un 
răspuns cu privire la acest aspect.  

Dna. 
Mihaela 
MĂCELARU 

Solicită ca cele două prezentări de astăzi să fie transmise participanților pe email şi să fie 
stabilită a doua întâlnire a grupului de lucru. 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

11998/27.01.2022 

 

Minuta celei de-a doua întâlniri a Grupului de lucru pentru Evaluarea Strategică de mediu (SEA)  

a Programului INTERREG VI-A România-Bulgaria 2021-2027 

Data: 27.01.2022 

Locația: Online  

Participanți: Mihaela MĂCELARU – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcția Evaluare Impact 

și Controlul Poluării), Ana-Maria NISTORESCU - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcţia 

Gestionarea Deşeurilor), Andreea HARCEAG – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Directia 

Managementul Resurselor de Apa), Mirela TĂRBĂȘANU – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

(Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă), Andrei ONCESCU – Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Mihaela FULGA – Ministerul Sănătății, Ana PETRUŢA – Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, Iulia GUGIU - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Răsvan ZAMFIR – 

Secretariat Comun (SC)/BRCT Călăraşi, Ruxandra CROITORU  - Administrația Națională Apele Române, 

Silvia COSTIUC – Ministerul Culturii; Adrian ONACĂ – Ministerul Educației, Marius NISTORESCU, 

Alexandra DOBA, Valentina COMAN – EPC Consultanță de mediu, Marcela GLODEANU, Simona 

VĂTAFU, Daniela NAPRADI, Bogdan TUDORICĂ – Autoritatea de Management, Vlad IRIMIE – CIVITTA. 

Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței grupului de lucru au vizat:  

 Prezentarea modificărilor Programului Interreg VI-A România Bulgaria 2021-2027; 

 Prezentarea variantei draft a Raportului de Mediu.  

 

Principalele aspecte cheie enunțate în cadrul întâlnirii Grupului de lucru de către participanți sunt 

prezentate tabelar în continuare:  

 

Participant Aspecte cheie 

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu deschide ședința şi prezintă participanții noi ai 
Grupului de Lucru, ulterior îi dă cuvântul Dnei. Mihaela Măcelaru.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU  

Prezintă în ce etapă a procedurii SEA ne aflăm și subiectele ce vor fi abordate 
în întâlnirea de astăzi, de exemplu variante alternative, măsuri, monitorizare 
etc. 

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Îi dă cuvântul Dlui. Vlad Irimie pentru a prezenta modificările realizate la 
tipurile de acțiuni ale programului față de versiunea prezentată la prima 
întâlnire a Grupului de Lucru.   

Dl. Vlad Irimie 

Dl. Vlad Irimie menționează că singurele modificări sunt la Obiectivul Specific 
3.2 iar lista de acțiuni este în continuare exhaustivă. Printre motivele pentru 
care s-au realizat aceste modificări se enumeră și bugetul programului. 
Discuțiile cu potențialii beneficiari sunt în curs de desfășurare, iar în urma 
modificărilor realizate la program s-au introdus și noi indicatori de 
monitorizare.  



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu confirmă cele prezentate anterior și menționează că 
lucrările la infrastructura feroviară se vor realiza pe cea deja existentă și va 
presupune în primul rând activități de digitalizare și semnalizare, având în 
vedere bugetul redus. Acțiunile ce se vor realiza pe Dunăre presupun în 
principal lucrări de semnalizare/siguranță, scopul principal fiind îmbunătățirea 
conectivității între România și Bulgaria.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU  

Dna. Mihaela Măcelaru adresează întrebări titularului programului cu privire 
la acțiunile de dragare, dacă se vor mai realiza și de ce s-a renunțat la 
acțiunea cu gestionarea deșeurilor.  

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu menționează că nu se vor mai realiza lucrările de 
dragare, sunt vizate lucrările de semnalizare a traficului pe Dunăre. 
Excluderea acțiunii cu gestionarea deșeurilor a fost propusă de către Comisia 
Europeană, deoarece nu se încadra în obiectivul specific aferent.  
Dna.  Glodeanu dă cuvântul Dlui. Marius Nistorescu pentru a prezenta 
varianta draft a Raportului de Mediu.  

Dl. Marius NISTORESCU 

Dl. Marius Nistorescu menționează că, în prezentarea de astăzi, vor fi atinse 
toate punctele menționate de Dna. Măcelaru. Întocmirea Raportului de 
Mediu este rezultatul unei echipe mai mari ce include și experți de mediu și 
din Bulgaria, fapt pentru care s-a încercat utilizarea unor indicatori comuni, 
însă pot exista mici diferențe în prezentarea informațiilor. De asemenea au 
fost utilizate surse de date comune precum cele ale Comisiei Europene.  
Dl. Marius Nistorescu prezintă varianta draft a Raportului de Mediu, prin 
punctarea următoarelor aspecte: 

 Obiectivele programului, care nu au  suferit modificări față de prima 
întâlnire a Grupului de Lucru; 

 Obiectivele relevante de mediu, unde ORM 14 a fost extins și 
reformulat, ca urmare a propunerii Institutului Național de Sănătate 
Publică; 

 Nu au fost identificate incompatibilități între obiectivele programului 
și obiectivele SEA; 

 În urma analizei compatibilității între obiectivele programului, în 50% 
din cazuri nu s-a identificat o legătură, însă un aspect pozitiv este 
faptul că nu au fost identificate incompatibilități; 

 Rezultatele evaluării tipurilor de acțiuni ale programului, menționând 
că bunele practici impun utilizarea unei abordări precaute. Cel mai 
pun exemplu în această situație este acțiunea ce face referire la 
traseul EuroVelo6; 

 Justificarea evaluării pe scurt, aceasta regăsindu-se în forma detaliată 
în cadrul Raportului de Mediu; 

 Pentru analiza alternativelor s-a ținut cont doar de prima și ultima 
versiune a programului deoarece au existat mai multe variante 
intermediare. De exemplu în situația în care nu se renunța la acțiunile 
ce fac referire la dragare și infrastructura rutieră, exista posibilitatea 
generării unui impact negativ semnificativ; 

 Prezentarea măsurilor formulate cu mențiunea că acestea oferă o 
plasă de protecției aspectelor de mediu; 

 Prezentarea indicatorilor propuși de monitorizare. 



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

Dna. Silvia COSTIUC 

În cadrul Raportului de Mediu la 3.1.9 Patrimoniul cultural, a identificat lipsa 
unor fraze necesare în cadrul subcapitolului pentru o descriere unitară între 
România și Bulgaria, și menționează că va transmite sugestiile pe email. De 
asemenea propune ca în cadrul obiectivului specific 5.2 să fie evidențiat mai 
bine patrimoniul cultural.   

Dl. Marius NISTORESCU 

Menționează că elaborarea Raportului de Mediu s-a realizat în limba engleză, 
și aceasta varianta reprezintă o variantă tradusă, motiv pentru care există 
posibilitatea unor mici diferențe, însă se va realiza o verificare a întregului 
Raport de Mediu iar toate observațiile sunt foarte utile.  

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu menționează că nu este posibilă modificarea 
formulării obiectivului specific deoarece acestea sunt denumirile stabilite prin 
regulamentele UE.   

Dna. Mihaela FULGA 
În cadrul Raportului de Mediu la 3.1.3.7 Boala și morbiditatea populației, este 
necesară o modificare și detaliere a denumirii subcapitolului. Va transmite pe 
email propunerile.  

Dna. Andreea 
HARCEAG 

Solicită mai mult timp pentru analiza variantei draft a Raportului de Mediu.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU 

Menționează că este timp pentru analiza variantei draft a Raportului de 
Mediu deoarece se va realiza și întâlnirea nr. 3 a Grupului de Lucru.  
Dna. Mihaela Măcelaru prezintă observațiile și recomandările cu privire la 
varianta draft a Raportului de Mediu, punctând următoarele aspecte: 

- Subcapitol 3.2 Evoluţia stării mediului în situaţia neimplementării 
programului – de prezentat câteva concluzii ale tabelelor;  

- Capitol 4 Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate 
semnificativ de implementarea programului – de prezentat concluziile 
capitolului și detalierea zonelor vulnerabile/sensibile, de prezentat 
alternativa selectată; 

- Capitol 5 - Probleme de mediu existente relevante pentru program – 
de clarificat si reformulat câteva dintre problemele de mediu (de 
exemplu spor natural negativ, diminuarea emisiilor GES nu reprezintă 
o problemă de mediu, patrimoniul cultural –exista riscul unui potential 
neexploatat, etc), toate observațiile de care să se țină cont se vor 
transmite pe email; 

- Capitol 6 Obiective de protecție a mediului stabilite la nivel național, 
comunitar sau internațional care sunt relevante pentru program: 
clarificări privind modul de prezentare a obiectivelor României și ale 
Bulgariei, de ce nu sunt prezentate unitar (ținte și pentru România la 
fel ca în Bulgaria); Modificări ale formulării obiectivelor relevante de 
mediu (ORM8, ORM14 etc), de inclus 2 obiective relevante de mediu 
(managementul riscurilor și conștientizarea populației) pentru a exista 
o compatibilitate mai mare cu programul; reformulare obiective 
relevante de mediu in concordanta cu aspectele de mediu; 

- Capitolul 8. Efecte potentiale semnificative pentru mediu si sanatate 

in context transfrontalier - detaliat cu impactul pozitiv transfrontalier 

si efectele cumulate; 

- Capitolul 10 – Expunerea motivelor care au condus la selectarea 

variantelor alese - reformularea capitolului cu includerea alternativei 



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

zero si comparatia cu obiectivele si prioritatile selectate sau scenarii 

do nothing, do minim, do maxim, plus includerea concluziilor; 

- Propunerea măsurilor pentru toate obiectivele relevante de mediu; 
- Eliminare frază ”S-a încercat pe cât posibil propunerea unui set de 

indicatori simpli și unitari, pentru care să nu fie necesare eforturi 
suplimentare” – capitol 11; 

- Propunere indicatori de monitorizare pentru toate obiectivele 
relevante de mediu și desemnare organisme responsabile de 
monitorizare și evaluare; 

- Realizare capitol separat (înainte de capitolul 12 Rezumat fără 
caracter tehnic) – Dificultăți întâmpinate în analizele din cadrul SEA; 

- Actualizare/verificare a anexei 14.1 relației cu alte planuri și 
programe si strategii relevante. 

Dl. Marius NISTORESCU 

Prezintă clarificări pentru recomandările/observațiile anterioare: 
- Se vor prezenta concluziile tabelelor din cadrul subcapitolului 3.2; 
- Se va menționa mai detaliat că nu sunt zone afectate de 

implementarea programului și se va detalia alternativa aleasă; 
- Se vor verifica și revizui principalele probleme de mediu relevante 

pentru program; 
- Obiectivele prezentate pentru România și Bulgaria sunt preluate din 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030 a României și 
Bulgariei, iar acesta este modul lor de prezentare. Se va ține cont de 
sugestiile de modificare a obiectivelor relevante de mediu; 

- Măsurile au fost formulate pentru situațiile în care a fost identificat 
un efect negativ nesemnificativ asupra obiectivelor relevante de 
mediu sau ca măsuri preventive; 

- Se va elimina fraza menționată; 
- Indicatorii de monitorizare au fost propuși în funcție de măsurile 

propuse, se vor desemna organismele responsabile de monitorizare și 
evaluare;  

- Conform Conținutului cadrul al Raportului de Mediu din HG 
1076/2004 acest capitol (Dificultăți întâmpinate în analizele din cadrul 
SEA) nu reprezentă o cerință; 

- Se va actualiza/verifica relația cu alte planuri și programe. 

 

Concluziile întâlnirii: Se așteaptă primirea comentariilor/observațiilor formulate în cadrul ședinței, cât 

de repede posibil pentru finalizarea raportului SEA. Draft-ul minutei va fi transmis spre consultare 

membrilor GL, urmând a fi transmisă şi varianta finală aprobată. Se va stabili data celei de-a treia 

întâlniri, aceasta fiind comunicată în timp util membrilor GL, în vederea analizării eventualelor 

modificări aduse Raportului de Mediu. 

https://ncloud.mdrap.ro/s/mALmQ9Q6TzWMd2i (extern) 

Parola: noiN6J5e 

https://ncloud.mdrap.ro/f/5725380 (intern) 

 

https://ncloud.mdrap.ro/s/mALmQ9Q6TzWMd2i
https://ncloud.mdrap.ro/f/5725380


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

30340/16.02.2022 

 

Minuta celei de-a treia întâlniri a Grupului de lucru pentru Evaluarea Strategică de mediu (SEA)  

a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 

Data: 16.02.2022 

Locația: Online  

Participanți: Mihaela MĂCELARU – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcția Evaluare Impact 

și Controlul Poluării), Ana-Maria NISTORESCU - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcția 

Gestionarea Deșeurilor), Mirela TĂRBĂȘANU – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Direcția 

Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă), Corina-Cosmina BOSCORNEA (Administrația Națională 

Apele Române), Mihaela FULGA – Ministerul Sănătății, Cristina LAZANU – Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii, Valentina NICULAE - Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, Răsvan ZAMFIR 

– Secretariat Comun (SC)/BRCT Călărași, Silvia COSTIUC – Ministerul Culturii, Marius NISTORESCU, 

Valentina COMAN – EPC Consultanță de mediu, Marcela GLODEANU, Daniela NAPRADI, Bogdan 

TUDORICĂ – Autoritatea de Management, Vlad IRIMIE – CIVITTA. 

Principalul subiect abordat în cadrul ședinței grupului de lucru a vizat:  

 Prezentarea modului de integrare a observațiilor membrilor Grupului de Lucru în varianta 

draft a Raportului de Mediu.  

 

Principalele aspecte cheie enunțate în cadrul întâlnirii Grupului de lucru de către participanți sunt 

prezentate tabelar în continuare:  

 

Participant Aspecte cheie 

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Dna. Marcela Glodeanu deschide ședința şi îi dă cuvântul Dnei. Mihaela 
Măcelaru.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU  

Prezintă etapa procedurii SEA în care ne aflăm și menționează că în cadrul 
Raportului de Mediu au fost integrate toate observațiile transmise, iar în 
acest moment Raportul de mediu este cuprinzător și detaliat.  

Dl. Marius NISTORESCU 

Dl. Marius Nistorescu menționează că pentru prezentarea variantei draft a 
Raportului de Mediu nu a mai fost realizată o prezentare PowerPoint, ci va 
prezenta forma actualizată a raportului în care au fost integrate observațiile 
primite de la membrii grupului de lucru.  
Dl. Marius Nistorescu prezintă varianta draft a Raportului de Mediu, prin 
punctarea următoarelor aspecte: 

- Au fost realizate mici modificări de aspect și de formulare, pe care nu 
le va prezenta, ci doar modificările substanțiale; 

- La subcapitolul 3.1.3.6 Indicatori de sănătate publică, denumirea 
capitolului a fost reformulată și au fost definiți termenii de „boală”, 



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

„prevalență” și „incidență”. Modificarea și completarea s-a realizat la 
sugestia Institutului Național de Sănătatea Publică; 

- Ca urmare a solicitării primite din partea Ministerului Mediului de 
introducere a unui nou aspect de mediu „Conștientizarea populației”, 
informațiile despre educație din capitolul 3.1.3 Populația și sănătatea 
umană, au fost mutate la noul aspect de mediu; 

- La capitolul 3.1.5 Apă, la solicitarea Ministerului Mediului au fost 
modificate legendele unor hărți și descrise zonele de protecție 
sanitară din zona programului; 

- Aspectul de mediu Valori materiale a fost împărțit în două aspecte de 
mediu diferite: Valori materiale și Managementul riscurilor. Pentru 
noul aspect de mediu s-au descris riscurile naturale din zona 
programului (inundații, alunecări de teren și cutremure); 

- La capitolul 3.1.10 Patrimoniul cultural, au fost integrate toate 
recomandările primite din partea Ministerului Culturii; 

- Capitolul 3.2 Evoluția stării mediului în situația neimplementării 
programului, s-a actualizat ca urmare a introducerii celor doua 
aspecte de mediu, iar pentru restul aspectelor de mediu formularea a 
fost îmbunătățită; 

- În capitolul 6 Obiective relevante de mediu au fost introduse 3 ORM 
aferente aspectelor de mediu Managementul riscurilor, Transport 
sustenabil și Conștientizarea populației. Au fost 
reformulate/îmbunătățite ORM2, ORM 3 (Populația și sănătatea 
umană), ORM 5 (Apă) și ORM15 Economie circulară/Conservarea 
resurselor naturale; 

- Ca urmare a introducerii celor 2 obiective relevante de mediu a fost 
refăcută compatibilitatea între obiectivele programului și obiectivele 
relevante de mediu (capitolul 7.2.2). În urma acesteia a rezultat o 
compatibilitate mai ridicată între cele două seturi de obiective, în 
comparație cu versiunea inițială; 

- S-au actualizat tipurile de acțiuni conform versiunii programului 
aprobat, precum și evaluarea tipurilor de acțiuni, ca urmare a 
modificărilor apărute la obiectivele relevante de mediu; 

- În cadrul capitolului 8 Efecte potențiale semnificative pentru mediu și 
sănătate în context transfrontier, a fost introdus un nou subcapitol 
Efecte cumulative. Nu au fost identificate efecte negative 
semnificative nici în cazul cumulării cu alte planuri și programe; 

- A fost introdus un nou capitol 12 Dificultăți întâmpinate în analizele 
din cadrul SEA la solicitarea Ministerului Mediului; 

- În cadrul subcapitolului 7.2.4 Evaluarea tipurilor de acțiuni, au fost 
integrate și concluziile analizei DNSH.  

Dna. Corina-Cosmina 
BOSCORNEA 

Propune pentru capitolul 12 Dificultăți întâmpinate în analizele din cadrul 
SEA, utilizarea termenului de „cuantificarea țintelor” și nu „atingerea 
țintelor”.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU 

Dna. Mihaela MĂCELARU menționează că analiza DNSH nu face obiectul HG 
1076/2004 și a Directivei SEA. Sunt publicate de Comisia Europeană modele 
de completare a analizei DNSH. 

Dna. Marcela Analiza realizată asupra Raportului de mediu a fost foarte aprofundată. Au 



 

  

 

Participant Aspecte cheie 

GLODEANU fost realizate mici modificări la program ca urmare a întâlnirii JWG . 
Programul este aprobat și până la data de 2 Aprilie trebuie trimis la Comisie. 
Prezintă câteva informații cu privire la procedura SEA din Bulgaria.  

Dna. Mihaela 
MĂCELARU 

Raportul de mediu va fi postat pe site-ul Ministerului Mediului o perioadă de 
30 de zile. Din partea autorității de mediu nu mai sunt alte solicitări cu privire 
la conținutul Raportului de mediu. Dacă se vor primi comentarii concludente 
din partea publicului în perioada de consultare publică, se vor integra în 
cadrul Raportului de Mediu.  

Dna. Marcela 
GLODEANU 

Vom informa membrii grupului de lucru de unde se poate descărca varianta 
finală a Raportului de Mediu și cea a Programului. 

Informații actualizate, după întâlnirea Grupului de Lucru: 

1. În data de 17 Februarie a fost lansată consultarea publică în România. Anunțul și 

documentele supuse consultării au fost postate pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/programul-interreg-vi-a-romania-bulgaria/361), 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

(https://www.mdlpa.ro/subarticles/7/anunt17022022) și al Programului Interreg VI-A 

România-Bulgaria (https://interregviarobg.eu/ro/consultare-publica-privind-raportul-de-

mediu-si-a-programului-interreg-vi-a-romania-bulgaria-in-romania). Consultarea publică se 

va încheia după 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.  

2. În data de 21 Februarie a fost lansată consultarea publică în Bulgaria, conform prevederilor 

legislației naționale. Anunțul și documentele supuse consultării au fost postate pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (https://www.mrrb.bg/bg/startirane-

na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-

transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/) și al 

Programului (https://interregviarobg.eu/bg/startirane-na-obshchestveni-konsultatsii-po-

doklad-za-ekologichna-otsenka-eo-po-programata-za-transnatsionalno-strudnichestvo-

interreg-vi-a-rumniya-blgariya-2021-2027-g). Consultarea publică se va încheia după 30 de 

zile calendaristice de la data publicării anunțului.  

 

 

http://www.mmediu.ro/categorie/programul-interreg-vi-a-romania-bulgaria/361
https://www.mdlpa.ro/subarticles/7/anunt17022022
https://interregviarobg.eu/ro/consultare-publica-privind-raportul-de-mediu-si-a-programului-interreg-vi-a-romania-bulgaria-in-romania
https://interregviarobg.eu/ro/consultare-publica-privind-raportul-de-mediu-si-a-programului-interreg-vi-a-romania-bulgaria-in-romania
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