NOTA
Referitor: AcŃiunile şi documentele privind pregătirea accesării şi implementării
fondurilor europene în perioada 2014-2020, aprobate prin Memorandum în şedinŃa
de Guvern din data de 13 iunie a.c.
În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat proiectul unui pachet
legislativ referitor la Politica de Coeziune, respectiv Politica Agricolă Comună şi
Politica Comună pentru Pescuit, pentru perioada 2014-2020, stabilind astfel
principalele elemente de abordare integrată a programării acŃiunilor structurale şi a
implementării acestora, pentru o dezvoltare inteligentă şi durabilă la nivel european,
naŃional, regional şi local.
Pentru perioada de programare 2014-2020, UE doreşte obŃinerea unei eficacităŃi
maxime a utilizării fondurilor comunitare, în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi
Ńintelor stabilite în programele finanŃate.
Astfel, proiectul de Regulament General stipulează pentru noua perioadă de
programare, pe lângă condiŃionalităŃile intermediare şi ex-post, o serie de
condiŃionalităŃi ex-ante care trebuie îndeplinite înainte de lansarea Programelor
OperaŃionale sau până la termenul prestabilit, pentru accesarea finanŃării UE în
perioada 2014-2020. CondiŃionalităŃile au rolul de a responsabiliza autorităŃile
implicate în programarea şi managementul fondurilor, în scopul atingerii rezultatelor
propuse.
În acest sens, Ministerului Mediului şi Pădurilor îi revin următoarele
condiŃionalităŃi:
• CondiŃionalităŃi ex-ante cu caracter sectorial:
 politica de preŃuri pentru utilizarea eficientă a resurselor de apă;
adoptarea unor planuri de management pentru bazinele râurilor (apă) ;
 dezvoltarea de planuri pentru managementul deşeurilor (deşeuri);
 evaluarea riscului naŃional şi regional, pentru managementul dezastrelor
(schimbări climatice).
• CondiŃionalităŃi cu caracter orizontal şi cu impact asupra tuturor programelor
operaŃionale: evaluările strategice de mediu (SEA), evaluările de mediu (EIA).

În vederea stabilirii unui cadru transparent şi eficient de colaborare instituŃională,
precum şi pentru asigurarea respectării principiului european al parteneriatului
prin implicarea în consultări a reprezentanŃilor autorităŃilor competente regionale,
locale, a organizaŃiilor societăŃii civile, a partenerilor economici şi sociali, inclusiv a
partenerilor din domeniul protecŃiei mediului, a fost aprobat un Memorandum în
şedinta de Guvern din 13 iunie a.c.
În conformitate cu prevederile acestui Memorandum, ministerele trebuie să:
 Desemneze un secretar de stat ca membru în cadrul Comitetul InterinstituŃional
pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP) ;
Din partea MMP a fost desemnat dl. Constantin Stelian Emil MOł, Secretar
de Stat Mediu.
 Desemneze un coordonator, la nivel tehnic, pentru procesul de elaborare a
documentelor de programare 2014-2020, membru supleant CIAP;
Din partea MMP a fost desemnat dl. Ciprian GHIOC, Director General AM
POS Mediu;
 Specifice domeniile pentru care se vor constitui Grupuri de Lucru la nivelul
Comitetului Consultativ Tehnic pe care îl coordonează;
MMP va coordona Comitetul Consultativ Tehnic Mediu şi Schimbări
Climatice, în cadrul căruia se vor organiza Grupuri de Lucru pentru
managementul apei, gestionarea deşeurilor(inclusive situri contaminate),
biodiversitatea, precum şi schimbările climatice şi adaptarea (inclusiv
inundaŃii şi emisii).
 Selecteze organizaŃiile din societatea civilă, membre în cadrul Comitetului
Consultativ Tematic pe care îl coordonează.
MMP a elaborat o metodologie de selecŃie a partenerilor din societatea civilă,
urmând ca, în perioada următoare, aceştia să fie selectaŃi, printr-o procedură
transparentă (anunŃ pe site), pe baza unor criterii minime de selecŃie.

Referitor la acŃiunile concrete pentru pregătirea perioadei de programare
2014-2020, MMP a iniŃiat activitatea de pregătire a portofoliului de proiecte
pentru perioada 2014-2020, în sectoarele apă/apă uzată, management
deşeuri, situri contaminate.
Astfel, pentru domeniul apă/apă uzată, au fost elaborate cu suport JASPERS,
formulare standard pentru cererea de finanŃare şi caiete de sarcini pentru
asistenŃele tehnice de pregătire a proiectelor. Lansarea efectivă a avut loc în
data de 20.03.2012, iar în perioada aprilie-mai au avut loc sesiuni de instruire
în întocmirea proiectelor cu Beneficiarii.
Valoarea estimată a proiectelor de consultanŃă este de 600.000-800.000 Euro pregătire proiecte şi 60 mil-80 milioane Euro, proiecte investiŃii. AM POS
Mediu are rolul de coordonare, elaborând ghiduri, avizând lista de investiŃii şi
aprobând aplicaŃia de finanŃare.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, menŃionăm studiul în
derulare, contractat de JASPERS pentru analiza opŃiunilor de gestionare a
deşeurilor după anul 2014 (rezultatele au fost prezentate în februarie 2012).
În acest sector se urmăreşte respectarea Ńintelor impuse de legislaŃia
europeană, abordarea regională (facilităŃi pentru mai multe judeŃe) şi
investiŃii pentru colectarea intensivă a deşeurilor biodegradabile, facilităŃile
de reciclare, sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare, incineratoare
regionale (pentru regiunile generatoare de cantităŃi mari de deşeuri).
Subliniem că valoarea estimativă pentru necesarul de investiŃii ar fi de cca
1,6- 2,05 mld Euro.
Este necesară continuarea studiului pentru aprofundare scenarii de
dezvoltare regională, identificare proiecte, capacităŃi şi necesar de investiŃii.
În sectorul de situri contaminate este în finalizare documentaŃia pentru 3
asistenŃe tehnice:
 contract elaborare metodologii şi pregătire proiecte
 contract investigare istorică

 contract evaluare de risc
În vederea accelerării procesului de absorbŃie a fondurilor europene şi
creşterii premiselor de accesare a fondurilor în următoarea perioadă de
programare financiară 2014-2020, Ministerul Afacerilor Europene, în
calitate de coordonator al fondurilor europene, a decis utilizarea expertizei
furnizate de diferite instituŃii financiare internaŃionale (BEI, BERD, Banca
Mondială).
În acest sens, pentru sectorul apă/apă uzată, este prevazută o AsistenŃă
tehnică BERD, în vederea întăririi capacităŃii AsociaŃiilor de Dezvoltare
Intercomunitare cu privire la:
• ActivităŃi suport pentru creşterea capacităŃii instituŃionale a
AsociaŃiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) şi a Operatorului
Regional (OR)
• Extinderea sistemului de benchmarking la nivelul tuturor Operatorului
Regional
• Sub-delegarea/externalizarea serviciilor
Această AT este în stadiul de pregătire a termenilor de referinŃă, iar
rezultatele aşteptate sunt o activitate coerentă la nivelul ADI şi în relaŃia cu
OR, furnizarea de exemple de succes sub-delegare/externalizare, elaborarea
unei aplicaŃii de benchmarking folosite la nivelul OR.
Pentru sectorul deşeuri, este prevazută o AsistenŃă tehnică BERD, în
vederea întăririi capacităŃii AsociaŃiilor de Dezvoltare Intercomunitare
cu privire la:
• Organizare şi funcŃionare (model de dezvoltare, asigurare resurse
necesare funcŃionării, fluxuri financiare, etc)
• Delegarea operării infrastructurii de management integrat al deşeurilor
• Asigurarea sustenabilităŃii investiŃiilor.
Pentru această AT, AM POS Mediu a transmis propuneri în vederea
pregătirii termenilor de referinŃă, iar rezultatele aşteptate sunt dezvoltarea
unui model de dezvoltare instituŃională testat şi preluat la nivelul ADI,

furnizarea de exemple de success cu privire la delegarea infrastructurii,
precum şi continuarea investiŃiilor la nivel regional.
În ceea ce priveşte sprijinul IFI, pentru îndeplinirea condiŃionalităŃilor exante, este prevăzut sprijin – Banca Mondială/BEI pentru finalizarea
strategiei naŃionale de prevenire şi adaptare la schimbările climatic. Ca
Beneficiar al acestei AT este DirecŃia Schimbări Climatice din cadrul MMP.
Această AT este în stadiul de pregătire a termenilor de referinŃă, iar
rezultatele aşteptate sunt elaborarea Strategiei naŃionale de prevenire şi
adaptare la schimbările climatic, precum şi a metodologiei de aplicare la
nivelul programului operaŃional.
În vederea îndeplinirii condiŃionalităŃii ex-ante referitoare la implementarea
Directivelor Europene privind SEA şi EIA, este prevăzut prin AT
JASPERS, sprijin pentru DirecŃia Evaluare Impact şi Controlul Poluării.
Rezultatele aşteptate ale acestei asistenŃe tehnice sunt elaborarea unei
strategii pe termen mediu de pregătire a resurelor umane implicate în
implementarea Directivelor EIA şi SEA, precum şi existenŃa unui cadru
legal flexibil pentru implemntarea directivelor EIA şi SEA.

