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           DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

pentru modificările propuse la  

Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 

 

         Nr._____________/___________2015 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a    

evaluării de mediu pentru planuri și programe, a fost derulată etapa de încadrare pentru 

modificările propuse la  Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 (POS Mediu). 

Declanșarea procedurii de evaluare de mediu a fost anunțată în mass media în data de 

09.07.2015 și 13.07.2015. 

Documentul modificat  a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul Autorității de 

Management POS Mediu la adresa http://www.posmediu.ro/prezentare și pe site-ul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea special destinată acestei proceduri, link: 

http://www.mmediu.ro/articol/modificare-program-operational-sectorial-mediu-2007-

2013/853. Nu au fost primite comentarii și propuneri din partea publicului. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, prin consultarea autorității de sănătate publică și a 

autorităților interesate de efectele implementării programului, în cadrul Comitetului Special 

Constituit, s-au constatat următoarele: 

 Nu se introduc axe sau domenii noi. 

 Modificările propuse vizează introducerea ca beneficiari eligibili pentru Axa 
prioritară 5, “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai expuse la risc , Domeniul Major de intervenție 5.1. – 
Protecția împotriva inundațiilor,  a  

o MMAP-Regiei Natională a Pădurilor (RNP) pentru investițiile în 
infrastructura  de prevenire a inundațiilor, în mod specific lucrări pentru 
corectarea de torenți  

și a  

 Inspectoratului  General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru 
proiecte de achiziționare de echipamente pentru intervenții în situații de 
urgență, pentru reducerea efectelor inundațiilor. De ex. achiziționarea 
de pompe pentru evacuarea apei în situații de urgență. 

 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/prezentare
http://www.mmediu.ro/articol/modificare-program-operational-sectorial-mediu-2007-2013/853
http://www.mmediu.ro/articol/modificare-program-operational-sectorial-mediu-2007-2013/853


 

Bd. Liberății, nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9605 

www.mmediu.ro  

 

 

 Prin modificările propuse se asigură creșterea gradului de absorbție și evitarea 
dezangajării automate a fondurilor structurale la finalul perioadei actuale de 
programare. 

 Executarea lucrărilor de corectare torenți au scopul de a atenua undele de 

inundații, de a reține sedimentele transportate de viituri de a consolida 

terenurile adiacente drumurilor forestiere, bazinelor de retenție, etc. 

 Achiziționarea de echipamente pentru intervenții în situații de urgență, pentru 

reducerea efectelor inundațiilor  are scopul de a crește dotarea cu mijloace de 

intervenție, echipamente, aparate și materiale a structurilor de intervenție 

operativă pentru asigurarea unui management eficient al situațiilor de urgență. 

 Propunerea de includere în cadrul Axei 4 a unor proiecte de reconstrucție 

ecologica prin împădurire a terenurilor degradate din agricultură, nu a fost 

aprobată  deoarece din discuțiile detaliate referitoare la aceste proiecte au 

rezultat pe de o parte elemente care ar fi putut conduce la necesitatea derularii 

procedurii de evaluare a imapctului asupra mediului incluzând și procedura de 

evaluare adecvată, iar pe de altă parte se propuneau proiecte pentru care nu 

existau suficiente informații în cadrul autorităților competente pentru protecția 

mediului necesare luării unei decizii. 

Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele: 

 Modificările propuse nu conduc la o schimbare în natura obiectivelor 

Programului și a obiectivelor Axei Prioritare 5 ci contribuie la îmbunătățirea 

indicatorilor de mediu stabiliți pentru monitorizarea implementarii Axei 5.  

 Proiectele privind corectarea torenților, se regăsesc în Anexa 2 din HG nr. 

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului și  au parcurs procedurile de evaluare a impactului asupra 

mediului și  

 Din punct de vedere al regimului ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice proiectele au fost supuse 

legislației specifice în vigoare la data evaluării impactului asupra mediului. 

 Modificarile propuse nu influențează alte planuri sau programe 

 Punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit. 

Accesul liber al publicului la informație s-a realizat prin: 

- Anunțuri publicate de titular in ziarul Adevărul în data de 09 iulie 2015 și în data de 13 

iulie 2015 privind depunerea notificării referitoare la modificările propuse la  

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013. 

-  Documentația depusă a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata 

derulării procedurii de reglementare la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

și la sediul Ministerului Fondurilor Europene. 

http://www.mmediu.ro/
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide  că modificările propuse la Programul 

Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 nu necesită evaluare de mediu și se supune 

procedurii de aprobare fără aviz de mediu. 

Titularul este obligat să informeze autoritatea de mediu în cazul în care propune modificări 

care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, conform art. 5, alin. (3) lit b) din 

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe. 

Prezenta reprezintă un act administrativ și face obiectul Legii 554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Prezenta decizie contine 2 (două) pagini și a fost emisă în trei exemplare. 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/

