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Decizia etapei de încadrare pentru modificarea Programului INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontaliera Romania – Republica Serbia, 2014 – 2020   

Nr............../L.A.N./……………… 

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a fost derulată etapa de încadrare 
pentru modificarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania – Republica 
Serbia,  2014 – 2020. 

Titularul programului, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 
Direcția AM Programe de cooperare Teritorială Europeană, a notificat Ministerul Mediului despre 
modificarea programului menționat în data de 05.10.2018. În data de 15.10.2018 titularul a depus 
completări în scopul clarificării informaţiilor referitoare la modificările financiare datorate 
indicatorilor programului. 

Modificarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia,   
2014 – 2020 a fost anunţată pe pagina web a Autorităţii de Management şi a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, iar documentul a fost publicat pentru consultare pe ambele 
site-uri, respectiv http://www.romania-serbia.net/?p=3251&lang=ro_RO   şi  

http://www.mdrap.ro/propunere-de-modificare-a-programului-interreg-ipa-de-cooperare-
transfrontaliera-romania-serbia , în limbile română şi engleză, precum și la sediul titularului din 
B-dul Libertății nr.16, sector 5, București. 

Nu au fost depuse comentarii şi propuneri din partea publicului privind documentul de programare 
menționat şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului. 

Aria de aplicabilitate a programului este urmatoarea: în România, 3 județe - Timiş, Caraş-Severin 
şi Mehedinţi, în Republica Serbia 6 districte din zona de graniţă - Severnobanatski, 
Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski-. 

Stadiul programului 

• Programul a parcurs procedura de evaluare de mediu, a primit aprobarea Ministerului 
Mediului în data de 18.09.2014 și fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 6 
august 2015. 

• În data de 15 septembrie 2015 a fost lansat un apel de proiecte care viza, pe de o parte 
propuneri de proiecte normale și pe de alta parte, propuneri de proiecte strategice. 
Proiectele contractate în urma acestui apel se află în implementare. 

• În data de 27.11.2017 a fost lansat alt apel pentru propuneri de proiecte normale, aflate 
în prezent în etapa de evaluare. 

Ca urmare a primului apel de proiecte au fost contractate proiecte pentru Axele Prioritare 1, 2, 3 

și 4. 

În urma apelului pentru propuneri de proiecte strategice, au fost contractate 2 proiecte: 

– Axa 1:  € 9.933.198,61 IPA –Inițiativă comună româno-sârbă contra cancerului în 

zona de graniță: îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului tumorilor maligne; 

– Axa 3: € 11.773.084.79 IPA- Reabilitarea infrastructurii navigabile a Canalului Bega. 

http://www.romania-serbia.net/?p=3251&lang=ro_RO
http://www.mdrap.ro/propunere-de-modificare-a-programului-interreg-ipa-de-cooperare-transfrontaliera-romania-serbia
http://www.mdrap.ro/propunere-de-modificare-a-programului-interreg-ipa-de-cooperare-transfrontaliera-romania-serbia
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În urma parcurgerii etapei de încadrare, Ministerul Mediului decide, ca urmare a consultării 
titularului, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării 
documentului de politică menționat, în cadrul comitetului special constituit în data de 31 
octombrie 2018, că modificările aduse Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România – Republica Serbia, 2014 – 2020 nu necesită continuarea procedurii de evaluare de mediu. 

Modificările propuse sunt următoarele: 

• Modificarea indicatorilor financiari aferenți cadrului de performanță (Decizia 
Comisiei Europene C(2018) 652). 

• Revizuirea alocărilor financiare la nivel de Axă prioritară/ categorie de intervenție, 
urmare Deciziei CCM nr. 69/16.02.2018, pentru a reflecta situația curentă la nivelul 
programului, după contractarea proiectelor selectate după primul apel pentru propuneri 
de proiecte și a proiectelor strategice. 

Propunerea pentru modificările de buget la nivel de axă prioritară, transmisă Comisiei Europene: 

1. Creșterea alocării bugetare pentru AP 1 cu 8,845,880 EUR; 

2. Diminuarea alocării bugetare pentru AP 2 cu 2,352,940 EUR; 

3. Creșterea alocării bugetare pentru AP 3 cu 2,741,766 EUR; 

4. Diminuarea alocării bugetare pentru AP 4 cu 9,234,705 EUR; 

 

Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele: 

 se propun modificări strict financiare, având ca scop suplimentarea alocării financiare pe 
doua axe prioritare, Axa 1 şi Axa 3; modificarea alocărilor financiare are loc în condițiile 
în care apelurile sunt închise, ultimul apel de proiecte este în prezent în evaluare; 

 modificările propuse nu influențează alte planuri sau programe; 

 modificările propuse nu creează cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare care să  facă 
parte din planuri/programe pentru care nu s-a parcurs procedura de evaluare de mediu; 

 modificările propuse nu schimbă domeniile, categoriile de intervenție, axele prioritare, 
obiectivele specifice sau activitățile din varianta inițială a programului; 

 modificările propuse contribuie la atingerea indicatorilor din program atât la nivelul 
fiecărei axe cât şi la nivel de program în mod cumulativ; 

 cresterea alocării bugetare pe axele 1 şi 3 se justifică prin faptul că, prin contractarea 
proiectelor după cum s-a explicat mai sus, s-a depăşit alocarea pe axe prioritare propusă 
prin program; finanţarea proiectelor strategice însumată cu finanţarea proiectelor normale 
de pe Axele 1 şi 3 depăşeşte suma alocată iniţial pentru aceste axe şi acest lucru se explică 
prin imposibilitatea, la momentul elaborării programului, de a anticipa pe ce axe prioritare 
se vor depune și contracta proiectele strategice; 

 diminuarea alocării bugetare de pe axele 2 şi 4 nu afectează contractarea şi implementarea 
proiectelor aflate în prezent în evaluare, sumele aferente acestor axe după diminuare 
servesc în totalite la angajarea acestor proiecte; 

 diminuarea alocării financiare pentru axa 2 se justifică prin lipsa de interes a beneficiarilor 
eligibili, respectiv primării mici din zona de graniţă, pentru a depune proiecte de interes 
comun cu Republica Serbia, acest tip de proiecte fiind mult mai uşor finanţabile prin POIM; 
de asemenea, nici partenerii din Republica Serbia nu au manifestat interes pentru această 
axă. 

 în mod similar, nu s-a înregistrat interes din partea potenţialilor beneficiari sârbi pentru 
finanţarea unor proiecte din domeniul gospodăririi apelor, conservării apei potabile sau 
epurarea apelor uzate oraşeneşti, pentru România acestea făcând obiectul finanţării prin 
POIM; 

 pe acest program nu se vor mai deschide alte apeluri, realocările bugetare servesc la 
atingerea tuturor indicatorilor din program; 
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 aprobarea tuturor proiectelor din cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Republica Serbia, 2014 – 2020 se va face cu respectarea 
criteriilor de selecție aplicabile proiectelor finanțate din acest program; 

 punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit și relevanța acestora 
denotă că modificările propuse nu sunt de natură să producă efecte semnificative asupra 
mediului. 

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, pe care le poate trimite în scris la Ministerul Mediului, B-dul Libertăţii nr. 
12, sector 5, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Prezenta reprezintă 
un act administrativ şi face obiectul Legii nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ. 

 

 

 

SECRETAR DE STAT 

 

Laurențiu Adrian NECULAESCU  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


