
 

 

 
DECLARATIE 

 
privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in Programul 
Operational Regional (POR) Nord-Est 2021-2027, modul in care raportul de mediu a fost 
pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in 
considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu si motivele pentru alegerea 
alternativei de program avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate. 
 
Prezenta declaratie este elaborata in conformitate cu prevederile articolului 33 (1b) din 
Hotararea de Guvern nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de 
mediu pentru planuri si programe. 
 
ADR NE, in calitate de titular pe program a parcurs toate etapele procedurale de evaluare 
strategica de mediu (SEA) pentru POR Nord-Est 2021-2027, procedura fiind finalizata prin 
emiterea de catre Ministerul Mediului Apelor si Padurilor (MMAP) a Avizului de mediu nr. 
83 / 23.03.2022. 
 
In cadrul procedurii de evaluare de mediu aferenta POR Nord-Est 2021-2027 au fost 
respectate prevederile HG 1076 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de 
mediu pentru planuri si programe. 
 
Raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata aferent a fost elaborat si asumat de catre 
SC Mediu Research Corporation SRL, societate inscrisa in Registrul National al 
elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 46 pentru elaborare: raport de 
mediu (RM), raport privind impactul asupra mediului (RIM), bilant de mediu (BM), raport de 
amplasament (RA), raport de securitate (RS) si studiu de evaluare adecvata (EA). 
 
Raportul de mediu (RM) a fost realizat in conformitate cu cerintele Directivei Consiliului 
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra 
mediului, denumita in continuare Directiva SEA, si cu Anexa 2 din HG 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 
 
Au fost respectate obiectivele procedurii SEA: 

- asigurarea unui nivel inalt de protectie a mediului; 
- integrarea aspectelor de mediu in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor, 

pentru o dezvoltare durabila. 
 
Procesul de elaborare a POR Nord-Est 2021-2027 a tinut cont de planificarea strategica 
europeana si nationala in domeniul protectiei mediului si a schimbarilor climatice, cat si de 
principiile dezvoltarii durabile, dar si de Planul de actiune al Uniunii Europene „Catre 
reducerea la zero a poluarii aerului, apei si solului” – ca rezultat esential al Pactului verde 
european. 
 
Raportul de mediu a vizat analiza efectelor semnificative ale programului asupra mediului. 
 
Derularea procedurii SEA 
Procedura de obtinere a avizului de mediu pentru POR Nord-Est 2021-2027 s-a derulat in 
perioada iunie 2020 - martie 2022, sub coordonarea MMAP. Prin decizia DEICP/ 17248/ 
17620/ 04.11.2020, MMAP a delegat competenta pentru aplicarea prevederilor HG 
1076/2004 catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau (APM Bacau), pentru: 

- etapa de incadrare a proiectului de program in procedura de evaluarii de mediu 



 

 

- etapa de definitivare a proiectului de program si de realizare a raportului de mediu 
- etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si de luare a deciziei. 

 
Autoritati si institutii publice implicate in procedura 

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;  
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;  
- Agentiile judetene pentru Protectia Mediului Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, 

Vaslui;  
- Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate - Serviciile Teritoriale Bacau, Neamt, 

Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Administratia Bazinala Apa Prut-Barlad;  
- Consiliile Judetene Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Directia Silvica Neamt, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Directia Judeteana pentru Cultura Bacau, Iasi, Botosani;  
- Directia de Sanatate Publica Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Garda de Mediu Neamt, Botosani, Vaslui;  
- Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui;  
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau, Botosani, Vaslui;  
- Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau, Neamt, Suceava, Vaslui;  
- Primariile Municipiilor Bacau, Barlad, Botosani, Campulung Moldovenesc, Falticeni, 

Husi, Iasi, Moinesti, Pascani, Piatra Neamt, Radauti, Roman, Suceava, Vaslui, Vatra 
Dornei;  

- Primariile Oraselor Bicaz, Bucecea, Comanesti, Darabani, Darmanesti, Dolhasca, 
Gura Humorului, Liteni, Milisauti, Roznov, Saveni, Slanic Moldova, Stefanesti, Targu 
Neamt 

 
Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu 
APM Bacau si ADR NE au asigurat si garantat accesul liber la informatie a publicului si 
participarea acestuia la luarea deciziilor in procedura de evaluare de mediu, conform 
prevederilor HG nr. 1076/2004. 
 
Pe pagina de internet a APM Bacau au fost publicate/afisate informari asupra procedurii: 
anuntul public privind decizia etapei de incadrare, anuntul public privind dezbaterea publica, 
decizia de emitere a avizului de mediu, modalitatea de consultare a proiectului de program in 
forma avizata. Toata documentatia a fost accesibila publicului pe durata derularii procedurii. 
 
Titularul programului, ADR NE a afisat pe propria pagina de internet www.adrnordest.ro: 
prima versiune a programului, varianta finala a programului, raportul de mediu si studiul de 
evaluare adecvata aferent, raportul de mediu revizuit, decizia de emitere a avizului de mediu 
si avizul de mediu. Titularul programului a publicat anunturi publice pe pagina proprie de 
internet si in mass-media, in toate etapele procedurale parcurse, conform HG nr. 1076/2004, 
si anume: 

- in data de 05.06.2020 si 08.06.2020 anunturile publice privind elaborarea primei 
versiuni a programului aparute in ziarul Jurnalul, cotidian national, anunturi publicate 
de catre Ministerul Fondurilor Europene; 

- in data de 26.01.2021 anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare aparut 
in ziarul Evenimentul Regional al Moldovei (anunt publicat de ADR NE); 

- in data de 18.10.2021 si 21.10.2021 anunturi publice privind disponibilizarea 
proiectului de program si finalizarea raportului de mediu si studiului de evaluare 
adecvata, precum si organizarea dezbaterii publice aparute in ziarul Evenimentul 



 

 

Regional al Moldovei (anunt publicat de ADR NE); 
- in data de 14.02.2022 anuntul public privind luarea deciziei de emitere a avizului de 

mediu aparut in ziarul Evenimentul Regional al Moldovei (anunt publicat de ADR NE); 
 
De asemenea, pe tot parcursul derularii procedurii de evaluare de mediu, ADR NE a 
mentinut pe propria pagina de internet, in sectiunile „Programare 2021-2027” si „Noutati”, 
informatii actualizate cu privire la etapele parcurse, documentele supuse atentiei publicului, 
elemente privind desfasurarea procesului de dezbatere publica, modalitati de contact si de 
transmitere a propunerilor si observatiilor din partea publicului cu privire la raportul de mediu 
si studiul de evaluare adecvata.  
 
Modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in Programul Operational 
Regional (POR) Nord-Est 2021-2027 
In cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele de mediu relevante pentru 
program, precum si masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si compensarea 
efectelor negative asupra mediului generate de implementarea programului, precum si un 
plan de monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a POR Nord-Est 2021-2027.  
 
La nivelul fiecarei prioritati si obiectiv specific au fost introduse dupa caz actiuni care pot 
contribui a atingerea obiectivelor de mediu privind schimbarile climatice si cresterea 
economica bazata pe emisii reduse de carbon. Din analiza efectuata in cadrul raportului de 
mediu rezulta ca intre majoritatea obiectivelor vizate prin implementarea POR Nord-Est 
2021-2027 si obiectivele relevante de mediu exista relatii de compatibilitate. Pentru o parte 
dintre obiectivele specifice compatibilitatea este evidenta, directa, in timp ce pentru alte 
obiective specifice, compatibilitatea depinde de anumite prezumtii. Niciunul dintre obiectivele 
specifice formulate nu este incompatibil cu obiectivele de mediu relevante.  
Obiectivele specifice cu cea mai mare compatibilitate directa in raport cu obiectivele 
relevante de mediu, compatibilitate cu cate 6 obiective de mediu din 17 formulate, sunt:  
b (viii) Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile,  
c (iii) Dezvoltarea unei mobilitati nationale, regionale si locale durabile, reziliente in fata 
schimbarilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv imbunatatirea accesului la TEN-T si 
a mobilitatii transfrontaliere si  
e (i) Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a 
patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane.  
 
Obiectivele de mediu cel mai bine reprezentate prin obiectivele specifice ale POR Nord Est 
2012-2027 sunt:  

- OR1 Imbunatatirea calitatii aerului atmosferic in limitele stabilite de normele legale 
- OR2 Reducerea zgomotului si vibratiilor in asezãrile umane si in zonele sensibile  
- OR4 Promovarea dezvoltarii durabile prin reducerea la minim a impactului generat de 

transporturi asupra mediului  
- OR5 Cresterea sigurantei rutiere si reducerea riscului de accidente  
- OR10 Reducerea contaminarii solului si mentinerea capacitatii productive a acestuia 
- OR11 Imbunatatirea calitatii vietii in mediul urban si a nivelului de sanatate si cultura 

a populatiei 
- OR12 Atingerea obiectivelor comunitare si ale OMS, ale normativelor nationale 

pentru spatiile verzi amenajate 
- OR14 Marirea suprafetelor impadurite  
- OR16 Dezvoltarea durabila, minimizarea consumului de resurse 

 



 

 

Capitolul VIII – Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa efectele adverse 
asupra mediului prin implementarea POR Nord-Est 2021-2027 din cadrul raportului de mediu 
detaliaza urmatorul set de masuri: 

- Masuri generale pentru adresarea potentialelor efecte semnificative pentru 
prevenirea si reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu; 

- Masuri specifice pentru adresarea potentialelor efecte semnificative pentru 
prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului si pentru consolidarea 
efectelor pozitive generate de implementarea POR Nord-Est 2021-2027 

- Masuri specifice pentru conservarea si protejarea biodiversitatii conform Studiului de 
evaluare adecvata aferent POR Nord-Est 2021-2027, pentru evitarea si reducerea 
impactului asupra retelei nationale de situri Natura 2000. 

Totodata aceste masuri au fost transpuse intr-o anexa la POR Nord-Est 2021-2027 si vor fi 
ulterior regasite ca si conditii in ghidurile de finantare elaborate in vederea implementarii 
POR Nord-Est 2021-2027. 
 
Pentru a asigura monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a POR Nord-Est 
2021-2027, s-a stabilit un set de indicatori de mediu. Acestia sunt detaliati in cadrul planului 
de monitorizare a efectelor generate de implementarea POR Nord-Est 2021-2027 asupra 
factorilor de mediu, intr-un capitol dedicat in cadrul Raportului de Mediu. Planul de 
monitorizare identifica aspectele de mediu si obiectivele de mediu relevante, operatiunile 
POR Nord-Est propuse care au impact potential asupra factorilor de mediu, indicatorii de 
monitorizare cu tintele aferente, frecventa monitorizarii si actorii responsabili de 
monitorizarea acestora. 

 
Modul in care raportul de mediu a fost pregatit conform art. 19 si 20 din H.G. 
1076/2004 
Pentru elaborarea si definitivarea Raportului de Mediu POR Nord-Est 2021-2027 s-au 
realizat o serie de consultari scrise si intalniri online pe baza materialelor elaborate de 
evaluatorul de mediu, cu factorii/institutiile interesate, organizate in cadrul grupului de lucru, 
in datele de: 17.06.2021, 23.06.2021, 05.07.2021, 15.07.2021, 19.07.2021 29.07.2021, 
06.09.2021, 07.10.2021. Materialele vizate au fost:  

- Efecte semnificative de mediu determinate de implementarea POR Nord-Est 2021-
2027, starea mediului si evolutia acestuia in absenta implementarii programului; 

- Stabilirea obiectivelor de mediu relevante in raport cu obiectivele specifice ale 
programului; 

- Lista solutiilor alternative posibile; 
- Elaborarea detaliata a alternativelor care indeplinesc obiectivele relevante de mediu 

pentru program; 
- Set de masuri de prevenire, reducere, compensare a efectelor semnificative ale 

impactului asupra mediului pentru fiecare alternativa a programului; 
- Programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale 

implementarii POR Nord-Est 2021-2027; 
- Raportul de mediu POR Nord-Est 2021-2027. 

 
In urma acestor consultari, membrii grupului de lucru au transmis puncte de vedere prin care 
au formulat recomandari / observatii asupra documentelor supuse atentiei lor. 
 
APM Bacau, in calitate de institutie delegata la nivel regional pentru derularea procedurii de 
mediu, a transmis in urma intalnirilor Grupului de lucru catre ADR NE, un centralizator al 
punctelor de vedere rezultate in urma primei intalniri din data de 17.06.2021, in data de 
06.07.2021 (adresa numarul 9205 / 06.07.2021), sub forma unui indrumar si recomandari cu 



 

 

privire la obiectivele de mediu relevante rezultate in urma celei de a doua intalniri din data de 
28.07.2021 (adresa numarul 10333 / 02.08.2021). 
 
Raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata aferent au fost supuse procesului de 
dezbatere publica in perioada 15.10.2021 – 03.12.2021. Prin anunturi in presa si pagina de 
internet proprie, ADR NE a facut disponibile materialele supuse dezbaterii si a facut 
cunoscute publicului larg locul si modalitatea de desfasurare a sedintei de dezbatere publica, 
modul in care se pot transmite observatii, precum si date de contact pentru a adresa 
eventuale intrebari. Sedinta de dezbatere publica a avut loc in data de 06.12.2021. 
 
In urma analizarii Raportul de Mediu, APM Bacau a emis in perioada 03.12.2021 – 
20.01.2022 o serie de adrese prin care a solicitat completari, precum si o serie de clarificari. 
 
SC Mediu Research Corporation SRL a raspuns observatiilor APM Bacau prin adrese in care 
a solutionat punctual toate completarile si clarificarile solicitate.  
 
Raportul de mediu si Studiului de Evaluarea adecvata aferente POR Nord-Est 2021-2027 cu 
toate completarile solicitate de APM Bacau prin adresele mentionate mai sus au fost 
analizate in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, organizata de catre APM Bacau in 
data de 09.02.2022. In urma sedintei, APM Bacau a luat decizia de emitere a avizului de 
mediu nr. 1 /09.02.2022. 
 
Modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in 
considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25 din H.G. 
1076/2004 
S-au realizat toate demersurile prevazute de H.G. nr. 1076/2004 pentru consultarea 
autoritatilor, informarea si participarea publicului. 
In cursul procedurii evaluarii de mediu a POR Nord-Est 2021-2027 au avut loc 3 reuniuni ale 
grupului de lucru care au contribuit la definitivarea proiectului de program, si stabilirea 
domeniului evaluarii de mediu.  
Prima reuniune a Grupului de lucru - organizata in data de 17.06.2021 a vizat discutii asupra 
stabilirii obiectivelor de mediu relevante in raport de obiectivele specifice ale programului, 
A doua reuniune a Grupului - organizata in data de 29.07.2021 a avut ca scop prezentarea si 
analiza alternativelor POR Nord-Est 2021-2027, 
Cea de-a treia intalnire a Grupului de lucru - organizata in data de 06.09.2021 a vizat analiza 
impactului potential, stabilirea masurilor de prevenire, reducere, compensare si programul de 
monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementarii programului. 
Sedinta de Dezbaterea publica a avut loc in 06.12.2021, in sistem on-line (videoconferinta), 
datorita starii de alerta declarata la nivel national in contextul pandemiei de COVID 19. Pe 
perioada derularii procedurii de evaluare de mediu nu au fost sesizari/observatii/propuneri 
din partea publicului interesat. 
Informarea si participarea autoritatilor si publicului larg s-a asigurat prin corespondenta 
scrisa catre autoritatile cu competente in domeniul mediului (email), anunturi repetate in 
mass media, pe site-ul titularului si al APM Bacau, despre: 

- elaborarea primei variante a POR Nord Est si solicitarea avizului de mediu; 
- disponibilizarea proiectului de program, finalizarea Raportului de Mediu, locul si 

orarul consultarilor acestora, precum si faptul ca publicul poate trimite comentarii si 
propuneri scrise la sediul APM Bacau - autoritatea delegata pentru parcurgerea 
procedurii de mediu, in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii 
ultimului anunt; 

- organizarea sedintei de dezbatere publica a ultimei variante de program, a raportului 
de mediu si a studiului de evaluare adecvata; 



 

 

- decizia de emitere a avizului de mediu. 
Pe tot parcursul procedurii de realizare a evaluarii de mediu au fost inregistrate puncte de 
vedere din partea Agentiilor judetene pentru Protectia Mediului Bacau, Neamt, Suceava, 
Iasi, Botosani, Vaslui; Agentiei Nationala pentru Arii Naturale Protejate - Serviciile Teritoriale 
Bacau, Neamt, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui, precum si ADR NE in calitate de titular al 
programului. Acestea au fost analizate si integrate in Raportul de mediu si studiul de 
evaluare adecvata. 
 
Motivele pentru alegerea alternativei de program avizate, in comparatie cu alte 
alternative prezentate 
Stabilirea variantei finale de program s-a realizat in cadrul grupului de lucru, cu consultarea 
autoritatilor si a institutiilor publice interesate de efectele implementarii programului. 
 
Alernativele propuse pentru POR Nord-Est au fost : 

- Varianta I - POR Nord-Est 2021-2027 din 31.07.2020 
- Varianta II - POR Nord-Est 2021-2027 din 29.09.2020 
- Varianta III - POR Nord-Est 2021-2027 din 16.04.2021 

Alternativa ”0” reprezinta situatia in care POR Nord-Est 2021-2027 nu ar fi implementat.  
Pentru identificarea variantei optime de implementare a programului, au fost analizate cele 3 
variante elaborate, care au fost comparate cu alternativa ”0”. 
In urma evaluarii multicriteriale a celor 3 variante ale POR NE 2021-2027, s-a evidentiat 
varianta III care este cea mai adecvata, aceasta corelandu-se cel mai bine cu directiile de 
actiune strategica mentionate de Comisia Europeana in ceea ce priveste finantarea din 
Fondurile Europene Structurale si de Investitii si cu politicile de mediu adoptate de Comisia 
Europeana pentru perioada urmatoare, transpuse in strategiile orizontale formulate la nivel 
national.  
Analizand starea factorilor de mediu in cazul variantei 0 – neimplementare POR Nord-Est 
2021-2027 si situatia ideala prin care toate actiunile vizate prin varianta III POR Nord-Est 2021-
2027 vor fi implementate pana in anul 2027, se constata: 

- interventiile din POR Nord-Est 2021-2027 vor contribui la atingerea obiectivelor si 
tintelor prevazute in documente strategice europene, nationale si regionale; 

- programul prezinta un mare potential de a contribui la ameliorarea calitatii factorilor 
de mediu pe termen lung prin: dezvoltarea infrastructurii de transport rutier pentru 
optimizarea/fluidizarea traficului, in special in aglomerarile urbane, eficientizarea 
energetica a cladirilor, renovarea energetica, promovarea principiului de economie 
circulara, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in zonele urbane si reabilitarea 
patrimoniului cultural; 

- pe termen lung POR Nord-Est 2021-2027 va aduce numeroase beneficii privind 
calitatea vietii, in special in zonele urbane prin atingerea obiectivelor comunitare si 
ale OMS, ale normativelor nationale privind suprafata de spatii verzi raportata la 
numarul de locuitori, ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin creearea unui 
mediu mai curat, cresterea sigurantei in trafic, extinderea si reabilitarea zonelor de 
agrement; 

- pe termen scurt, marea majoritate a interventiilor propuse prin POR Nord-Est 2021-
2027 care se vor implementa in zonele urbane, vor avea un impact nesemnificativ 
asupra mediului in perioda lucrarilor de constructii (santier); 

- interventiile care pot avea un impact substantial asupra mediului, cu consecinte 
asupra biodiversitatii sunt cele care propun modernizarea, construirea de legaturi 
rutiere secundare catre reteaua rutiera si nodurile TEN-T, construirea variantelor 
ocolitoare, proiectele de agrement acvativ, amenajarea in scop turistic a falezelor, 
captarea izvoarelor minerale si saline. Pentru acestea nu poate fi realizata o evaluare 
exacta a impactului in acesta etapa deoarece nu exista toate informatiile cu privire la 



 

 

amplasament, dimensiuni, categorie de folosinta a terenurilor, materiale utilizate, 
procese tehnologice, etc.  

Pentru a justifica alternativa selectata, aceasta a fost evaluata din punct de vedere al 
compatibilitatii obiectivelor specifice ale POR Nord-Est 2021-2027 cu obiectivele relevante 
de mediu pentru regiunea Nord-Est. 
 
Masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului 
Masurile propuse in Raportul de Mediu aferent POR Nord-Est 2021-2027 sunt necesare 
pentru prevenirea, eliminarea, minimizarea si compensarea efectelor negative semnificative 
asupra mediului si a sanatatii generate prin implementarea proiectelor ce se vor derula prin 
acest program si pentru consolidarea efectelor pozitive care apar prin implementarea 
acestuia. Aceste aspecte sunt stabilite avand in vedere reglementarile legislative in domeniul 
calitatii aerului, a apei, solului, schimbarilor climatice, zgomotului si obiectivele si tintele 
propuse la nivel national pentru orizontul de timp 2030, privind dezvoltarea durabila, 
strategia energetica, schimbarile climatice si domeniile transporturi si turism. Masurile decise 
sunt detaliate in cadrul raportului de mediu si anexa dupa cum urmeaza: 

- Masuri generale pentru adresarea potentialelor efecte semnificative; 
- Masuri specifice pentru adresarea efectelor potentiale semnificative – acestea sunt 

detaliate in raportul de mediu, tabelul 28 - Masuri specifice pentru prevenirea si 
reducerea efectelor negative asupra mediului si pentru consolidarea efectelor pozitive 
generate de implementarea POR Nord-Est 2021-2027; 

- Masuri specifice pentru conservarea si protejarea biodiversitatii (*conform Studiului 
EA pentru POR NE 2021-2027) – detaliate in raportul de mediu, tabel 29 - Masuri de 
reducere a impactului asupra ariilor naturale protejate. 

 
In urma parcurgerii procedurii de realizare a evaluarii de mediu, concretizata prin Raportul 
de mediu si studiul de evaluare adecvata aferent POR Nord-Est 2021-2027, s-au obtinut 
urmatoarele avize: 

- Avizul nr. 2828ie / L.B.B. / 09.11.2021 emis de Regia Nationala a Padurilor –
ROMSILVA, Administratia Parcului National Calimani, 

- Avizul nr. 130 / 09.11.2021 emis de Regia Nationala a Padurilor-ROMSILVA, 
administratia Parcului National Chile Bicazului –Hasmas, 

- Avizul nr. 143 / 17.11.2021, emis de Consiliul judetean Neamt, Directia de 
Administrare a Parcului National Ceahlau,  

- Avizul nr. 102 / SC / 18.11.2021 emis de Regia Nationala a Padurilor- ROMSILVA, 
Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt, 

- Avizul nr. 193 / 20.12.2021 emis de Agentia Nationala a Ariilor Naturale Protejate, 
- Decizia de emitere a avizului de mediu nr. 1 din 09.02.2022, a APM Bacau, 
- Avizului de mediu nr. 83 / 23.03.2022, emis de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor 

(MMAP).  
 
Procesul de evaluare s-a bazat pe datele privind situatia actuala din punct de vedere a starii 
mediului la nivelul regiunii Nord-Est si care ar trebui imbunatatita prin implementarea POR 
Nord-Est 2021-2027. Informatiile de baza au fost obtinute din POR Nord-Est 2021-2027 si 
Planul de Dezvoltare a Regionala Nord-Est 2021-2027, ambele documente intocmite de 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. De asemenea, au fost consultate Planuri si 
strategii europene si nationale, Rapoartele privind Starea mediului pentru cele 6 judete ale 
regiunii Nord-Est, precum si alte surse identificate in Raportul de mediu. 

 
Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente 
pentru protectia mediului si a publicului revine titularului programului, iar raspunderea pentru 
corectitudinea studiilor care au stat la baza emiterii avizului de mediu, revine autorului 



 

 

acestora, conform art. 21 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 195/2005 privind 
protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
In conformitate cu articolul 33 (2) din Hotararea de Guvern nr. 1076 / 2004, ADR NE va 
informa autoritatile consultate pe durata procedurii si publicul larg printr-un anunt in mass 
media si pe site-ul propriu, despre locul si programul consultarii urmatoarelor documente: 

- POR Nord-Est 2021-2027 impreuna cu Raportul de mediu si Studiul de evaluare 
adecvata; 

- Planul de monitorizare a efectelor generate de implementarea POR Nord-Est 2021-
2027 asupra factorilor de mediu; 

- Avizul de mediu; 
- Declaratia SEA 

 


