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Proces verbal 

încheiat cu ocazia dezbaterii publice pentru Programul Operațional Regional Sud 

Muntenia 2021 și Raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare strategică de 

mediu (SEA) 

-16 februarie 2022 - 

 

                    Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru 

POR Sud Muntenia 2021-2027 și titular al Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, a organizat 

online, prin intermediul aplicației Zoom, în data de 16 februarie 2022, începând cu ora 10:00, ședința de dezbatere 

publică a Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 și a Raportului de mediu, în conformitate cu 

prevederile art.23 (1) din H.G. nr.1076/ 2004. 

          La această reuniune au participat reprezentanți ai autorităților din regiunea Sud Muntenia, respectiv din 

rândul consiliilor județene, instituțiilor ale prefectului, agențiilor pentru protecția mediului, serviciilor teritoriale 

ale ANANP, direcțiilor de sănătate publică, oficiilor de cadastru, direcțiilor județene pentru agricultură, 

inspectoratelor pentru situații de urgență, direcțiilor pentru cultură, inspectoratelor școlare județene, direcțiilor 

silvice, precum și reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Ministerului Transportului și 

Infrastructurii și elaboratorului Raportului de mediu. 

              Informațiile privind disponibilizarea programului, finalizarea Raportului de mediu, data, ora și locul ședinței 

pentru dezbaterea publică, precum și autoritățile invitate să participe la această ședință au fost aduse la 

cunostința publicului interesat prin postarea anunțului în mass-media de două ori, la interval de trei zile 

calendaristice, precum și pe propria pagină de internet a ADR Sud Muntenia, în conformitate cu prevederile art. 30 

(2) și 31(1)(2) din H.G. nr.1076/ 2004. 

         Din partea titularului Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 au participat Gilda 

Niculescu, Șef Serviciul Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program și Nicoleta Topîrceanu, expert în cadrul 

Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte. 

La ședința privind dezbaterea publică au fost prezenți și reprezentanți ai S.C. ECOLOGIC AMB S.R.L., 

persoană juridică atestată de Minsterul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a elabora Raportul de Mediu, 

respectiv Adrian Balan și Alexandru Balan 

         Întrunirea a fost deschisă de doamna Gilda Niculescu, care a mulțumit participanților, a prezentat, pe scurt, 

Programul Operațional Sud Muntenia 2021-2027 și acțiunile indicative propuse pentru fiecare prioritate din 

Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027. 

Din partea S.C. ECOLOGIC AMB S.R.L., în calitate de elaborator al Raportului de mediu, a luat cuvândul 

domnul Adrian Balan, care a prezentat informații despre metodologia de evaluare pentru POR Sud Muntenia 2021 

– 2027, elaborarea și conținutul Raportului de mediu, potrivit H.G. nr.1076/ 2004.  
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În continuare a prezentat concluziile Raportului de Mediu, precizând că, în urma evaluării de mediu a POR Sud 

Muntenia 2021-2027, nu s-au costatat  efecte negative asupra mediului și a sănătății  umane.  

Aspectele pozitive rezultate în urma implementării POR Sud Muntenia 2021-2027 sunt numeroase, cu efecte 

benefice asupra mediului și a sănătății  umane, concretizate prin acțiunile indicative propuse în cadrul obiectivelor 

specifice corespunzătoare priorităților de investiții POR Sud Muntenia 2021-2027.  

De asemenea, analiza impactului cumulativ pentru evaluarea strategică de mediu, cu o valoare de 0,77, a relevat 

faptul că, pe total Priorități și Obiective Specifice și conform scării de evaluare a impactului, programul va genera 

efecte pozitive asupra mediului.  

Datorită faptului că Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021 - 2027 a fost conceput pe baza 

principiului de dezvoltare durabilă, implementarea acestuia va conduce la apariția unui impact pozitiv consistent 

asupra mediului, a sănătăţii umane și a dezvoltării socio-economice, atât la nivel local, regional cât și cu efecte 

pozitive la nivel național. 

În continuare, domnul Adrian Balan a pus în discuție recomandările făcute în Raportul de Mediu, astfel:  

               - întrucât, la momentul actual, nu se cunosc amplasamentele viitoarelor proiecte, programul fiind elaborat 

la nivel de regiune, se recomandă ca toate acțiunile de investiții, care ar putea fi susceptibile de un impact 

semnificativ asupra mediului, să fie supuse evaluărilor specifice, Evaluarea Impactului asupra Mediului şi Evaluarea 

Adecvată, acolo unde este cazul; 

- introducerea în ghidul solicitantului a unui criteriu de eligibilitate privind respectarea aspectelor legate 

de mediu și, odată cu cererea de finanțare, depunerea și a actului de reglementare eliberat de autoritățile de 

mediu; 

- creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor și propunerea introducerii în ghidul solicitantului 

a unui criteriu de eligibilitate privind respectarea aspectelor legate de Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor și obligativitatea constituirii registrelor spațiilor verzi;  

- pentru toate acțiunile care prevăd construcții de clădiri  noi, reabilitare și modernizare, în special pentru 

cele din mediul rural, a fost făcută recomandarea ca acestea să fie dotate cu sisteme de apă în sistem centralizat și 

canalizare cu stație de epurare. 

La finalul prezentării Raportului de Mediu, domnul Adrian Balan a deschis o sesiune de întrebări și 

răspunsuri. 

Nu au existat întrebări referitoare la Programul Operațional Regional Sud Muntenia și nici la Raportul de 

Mediu, astfel că doamna Gilda Niculescu a mulțumit participanților, iar ședința a fost declarată închisă fără a exista 

observații sau puncte de vedere din partea autorităților participante. 

În consecință, ținând cont de cele prezentate mai sus, se va continua procedura de reglementare a 

programului supus analizei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu amendamentele ulterioare. 

 

 

            Întocmit, expert SEA dipl. Ecolog Adrian Balan 


