
Evaluarea Impactului asupra Mediului după aprobarea 
Programului Operaţional 

 
 
 
 
Experţii SEA au recomandat în raportul de mediu următoarea procedură:   
 
Capitolul 6. Linii directoare propuse pentru evaluarea de mediu a candidaturilor de 
proiect 
 

Pentru a se asigura faptul că programul nu va avea efecte neintenţionate asupra mediului, se 
recomandă examinarea efectelor probabile asupra mediului ale tuturor activităţilor/măsurilor 
propuse. Dacă rezultatele acestei examinări arată că activitatea/măsura propusă este de natură 
să aibă efectele semnificative asupra mediului, acestea ar trebui evaluate înainte de adoptarea 
oricărei decizii de acordare a sprijinului din partea programului. 
 
 
După cum se poate observa în Figura 6.1, este propusă o procedură de examinare în 4 paşi.  

Figura 0.1 Procedura de examinare 
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Pasul unu 
Directiva ESM prevede obligativitatea efectuării unei Evaluări Strategice de Mediu (ESM)   
de către autorităţi pentru planuri şi programe a căror elaborare şi/sau adoptare este impusă de 
o autoritate la nivel naţional, regional sau local. Această cerinţă se referă şi la acele planuri şi 
programe cofinanţate de Comunitatea Europeană. 

Dacă o activitate/măsură care trebuie implementată în cadrul al Programului Operaţional face 
obiectul unui plan sau program prevăzut de legislaţia naţională, autorităţile naţionale vor fi 
responsabile pentru implementarea oricărei cerinţe din cadrul Directivei ESM. Planurile şi 
programele care trebuie implementate în cadrul Programului Operaţional şi care nu fac 
obiectul elaborării şi/sau adoptării conform legislaţiei naţionale de către o autoritate publică 
la nivel naţional, regional sau local trebuie verificate pentru a se identifica efectele 
semnificative probabile asupra mediului. Aceasta va fi responsabilitatea Secretariatului 
Tehnic Comun.  

Proiectele specifice dezvoltate în cadrul programului care fac obiectul cerinţelor directivei 
privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) vor intra întotdeauna sub incidenţa 
autorităţilor naţionale.  

Pasul doi 
Pot fi propuse activităţi care vizează stabilirea cadrului de dezvoltare a activităţilor/măsurilor 
următoare. Acestea pot viza, de exemplu, susţinerea colaborării dintre diferiţi factori 
implicaţi din locuri diferite ale ariei de programare cu privire la dezvoltarea de activităţi în 
cadrul unui domeniu specific. În asemenea cazuri, examinarea efectelor semnificative 
probabile asupra mediului trebuie efectuată pentru activităţile specifice, cu excepţia cazului 
în care acestea intră în mod clar în responsabilităţile autorităţilor naţionale. Dacă se solicită 
sprijin pentru implementarea acestor activităţi în cadrul Programului, acestea trebuie incluse 
în procedura generală care începe cu pasul unu. 

Pasul trei 
În această etapă, Secretariatul tehnic comun, în colaborare cu autorităţile de mediu relevante, 
trebuie să verifice dacă activitatea/măsura este de natură să producă efecte semnificative 
asupra mediului.  Metodologia pentru această operaţiune trebuie să respecte indicaţiile 
furnizate în Manual incluzând: 

• Identificarea principalelor aspecte şi preocupări de mediu relevante care vor fi avute în 
vedere, pe baza aspectelor de mediu enumerate în directiva ESM. 

• Identificarea obiectivelor relevante de protecţie a mediului care vor fi obţinute din: 

• cadrele legislative sau de reglementare, 

• strategiile, politicile şi planurile de acţiune pentru mediu 

• strategiile de dezvoltare durabilă 



• strategiile sectoriale şi documentele politice, de exemplu, politicile şi strategiile de 
transport sau energie, prezente sau viitoare. 

• Identificarea indicatorilor relevanţi şi a datelor disponibile 

Pentru ca această procedură să fie funcţională, se propune ca toate informaţiile menţionate 
mai sus să fie furnizate de solicitanţi ca parte integrantă a procedurii de aplicare. Pentru ca 
acest proces să se desfăşoare sistematic şi transparent, am propus un formular standard care 
va fi completat de candidaţi. Acest formular este inclus în anexa doi. 

Pasul patru 
Secretariatul Tehnic Comun, pe baza informaţiilor furnizate de solicitant la pasul trei, va lua 
o decizie oficială cu privire necesitatea efectuării unei evaluări de mediu ca parte a procedurii 
de aplicare.  

Decizia ar trebui să reflecte în mod ideal implicarea Autorităţilor Naţionale de Mediu 
relevante de la pasul trei şi să se bazeze pe recomandările acestora privind măsură în care 
propunerea candidatului este de natură să aibă efecte semnificative asupra mediului. 

 
Răspunsul Autorităţii de Management privind procedura propusă de evaluatorii 
SEA  
 
Liniile directoare propuse nu vor fi incluse în Programul Operaţional pentru următoarele 
motive:  

 Legislaţia relevantă naţională şi europeană acoperă toate operaţiunile care ar 
putea necesita evaluări de mediu şi în consecinţă nu există nici un motiv pentru a 
include o procedură de examinare separată;  

 La ultimul pas al procedurii se menţionează că Secretariatul Tehnic Comun va 
decide dacă este necesară efectuarea unei evaluări de mediu în cadrul procedurii 
de solicitare de finanţare. Secretariatul Tehnic Comun nu poate decide asupra 
acestui aspect fără să aibă o bază legală;  

 Permiţând Secretariatului Tehnic Comun să decidă, aşa cum consideră de 
cuviinţă, care dintre proiecte (în afară de cele pentru care se aplică cerinţele 
directivei SEA) necesită efectuarea unei evaluări de mediu şi care nu, ar putea 
reprezenta un factor de discriminare.  

 Procedura va duce la creşterea birocraţiei;     
 Pe parcursul dezbaterii publice, participanţii (agenţii pentru protecţia mediului, 

autorităţi de sănătate publică, ministere şi consilii judeţene) au susţinut punctul 
de vederea al Autorităţii de Management.   

 
 
 
 
 



Propunerea Autorităţii de Management pentru evaluarea impactului asupra 
mediului după aprobarea Programului Operaţional 
 
 
Pentru toate proiectele dezvoltate în cadrul programului, pentru care se aplică legislaţia 
naţională şi cea europeană privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, se va solicita 
efectuarea unei Evaluări a Impactului asupra Mediului.   
 
Evaluarea efectelor semnificative asupra mediului va fi, de asemenea, unul dintre 
aspectele incluse în evaluările intermediare şi în evaluarea ex post a Programului 
Operaţional.  
Atunci când se pregătesc evaluările intermediare şi ex post se va introduce o cerinţă 
specifică privind evaluarea efectelor semnificative ale activităţilor şi proiectelor asupra 
obiectivelor de mediu relevante. De asemenea, in evaluarea intermediară va fi inclusă în 
mod explicit o cerinţă privind propunerea de măsuri corective în cazul în care evaluarea 
indică efecte negative neaşteptate asupra mediului.  
 


