ANUNŢ
Ca urmare a notificării adresate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
cu sediul în Bucureşti, sector 5, B-dul Libertății nr.16, ca titular al Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, în baza H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe,
În urma parcurgerii etapei de încadrare, Ministerul Mediului a luat decizia, în cadrul şedinţei
Comitetului Special Constituit din data 26.06.2018, că modificările Programului Operațional
Regional 2014 – 2020 nu necesită continuarea procedurii de evaluare de mediu.
Modificările propuse sunt:
a. aplicabile pentru toate axele prioritare ale POR
- modificarea cadrului de performanță prin introducerea etapelor cheie de
implementare și revizuirea țintelor pentru anul 2018, respectiv 2023 (acolo unde au
fost făcute modificări ale alocărilor financiare);
- completări ale beneficiarilor eligibili cu autoritățile și instituțiile publice centrale,
precum și parteneriate/colaborări cu orice alte autorități/instituții publice care pot
contribui la buna implementare a proiectului;
- eliminarea referințelor de 5 mil euro ca valoare totală a proiectelor ca urmare a
modificării regulamentelor europene.
b. specifice axelor prioritare ale POR
- realizarea unei axe separate pentru spitalele regionale - axa prioritară 14 - prin mutarea
informațiilor referitoare la acestea de la axa prioritară 8;
- introducerea unei noi axe prioritare 15 – Inițiativa pentru IMM-uri prin care se
implementează un instrument financiar de tip garanție neplafonată, axă care a fost
realizată prin transferul Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri în cadrul
POR;
- completarea informațiilor din cadrul Obiectivul specific 1.2 astfel încât să reflecte
extinderea acordării sprijinului oferit iniţial regiunilor NE şi NV în cadrul Iniţiativei
Regiuni mai putin dezvoltate şi celorlalte regiuni de dezvoltare din România, inclusiv
regiunea București-Ilfov;
- includerea posibilității de finanțare a locuințelor unifamililale pentru măsurile de eficiență
energetică în clădiri rezidențiale (pentru aceleași tipuri de investiții prevăzute deja în
POR);
- introducerea activității privind transportul sustenabil pentru zona ITI Delta Dunării;
- introducerea finanțării spitalului județean de urgență care deservește zona ITI Delta
Dunării (spitalul județean de urgență Tulcea);
- suplimentarea alocării financiare pentru axa prioritară 8 - sănătate pentru finanțarea
achiziției de ambulanțe și echipamente care deservesc ambulatoriile și UPU, precum și
pentru a acoperi compensările necesare pentru creșterea ratei unice de cofinanțare
FEDR de la 50% la 70% în cadrul acestei axe;
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- introducerea activității de construcție pentru infrastructura de servicii sociale fără
componentă rezidențială în cadrul axei prioritare 8 - infrastructura de sănătate și socială
(activitate deja prevăzută în alte axe prioritare ale POR);
- introducerea activității de construcție și dotare pentru centrele comunitare integrate
medico-sociale, precum și dotarea spațiului urban degradat pentru Axa prioritară 9:
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban (CLLD);
- modificarea în cadrul axei de asistență tehnică a unei activități privind pregătirea
implementării POR pentru a permite pregătirea proiectelor (realizarea studii, analize etc).
Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele:
 multe modificări strict financiare, având ca scop suplimentarea alocării financiare a
diverselor axe sau realocarea de fonduri între axele prioritare ale programului;
modificarea alocărilor financiare are loc în condițiile în care apelurile sunt închise, au
fost contractate proiectele depuse și au rămas sume disponibile;
 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;
 activitatea privind transportul sustenabil pentru zona ITI Delta Dunării este cuprinsă
în ”Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării” pentru care s-a
derulat procedura de evaluare de mediu, a fost elaborat studiu de evaluare adecvată și
a fost emis aviz de mediu;
 aprobarea tuturor proiectelor din cadrul POR 2014 – 2020 se va face cu respectarea
criteriilor de selecție aplicabile proiectelor finanțate din POR;
 punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit și relevanța
acestora.
Pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate din POR 2014-2020, este necesară
adăugarea în textul programului a obligativității obținerii actelor de reglementare, în
conformitate cu prevederiule legislației privind protecția mediului în vigoare.
Prevenirea generării de deșeuri, precum și gestionarea sustenabilă a acestora, pentru toate
tipurile de investiții vizate, trebuie obligatoriu avute în vedere în timpul
planificării/realizării/operării/post-operării acestora, cu scopul de a garanta durabilitatea
investițiilor, reducerea impactului asupra mediului și pentru a asigura protecția sănătății
populației.
Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le poate trimite
în scris la sediul Ministerului Mediului, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunţului.
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