Nr. 5755/04.08.2022
Pentru: Doamna Dorina Mocanu, Director
Directia de Evaluare Impact si controlul Poluarii
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
De la:

Dan Nicula, Director General
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

Stimată Doamnă Director,

Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 (POR BI), elaborat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în calitate de Autoritate de Management a fost avizat de
către Guvernul României și transmis oficial reprezentanților Comisiei Europene (CE) în data de
23.06.2022 de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE).
Urmare a recomandărilor si discuțiilor informale cu reprezentanții CE din perioada anterioara avizării
de către Guvernul României, POR BI a fost îmbunătățit fata de varianta pentru care s-a emis Avizul de
mediu nr. 85/28.03.2022.
Având in vedere prevederile art. 5, alin 3, lit. b) din HG 1076/2004 va transmitem Programul
Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 (in forma avizată de Guvern și comunicată
reprezentanților CE) precum și un tabel in cadrul căruia sunt menționate toate modificările in legătura
cu acțiunile prevăzute in POR BI transmis la CE fata de cele din varianta cu aviz de mediu. Menționăm
că POR BI avizat de către Guvernul României si transmis CE este publicat pe site-ul ADR BI și pe pagina
de web a MIPE începând cu data de 21.06.2022.
In contextul in care in cadrul programului transmis la CE o serie de acțiuni au fost reformulate/detaliate
si altele au fost eliminate sau adăugate fata de varianta avizata, vă rugăm să analizați si sa ne
comunicați dacă îmbunătățirile aduse POR BI 2021-2027 sunt de natură să producă efecte
semnificative asupra mediului sau nu, si daca necesita alte acțiuni decât informarea dumneavoastră.
Menționam faptul ca acțiunile adăugate presupun investiții similare celor existente in varianta cu aviz
de mediu, de exemplu acțiunea care vizează consolidarea clădirilor publice urbane - nou introdusă, in
opinia noastră, din perspectiva elementelor de mediu analizate este similară intervenției privind
eficiența energetică a clădirilor publice (A15 din RM POR BI 2021-2027), iar pentru „măsurile specifice
propuse pentru a preveni, reduce și compensa efectele asupra mediului” impuse de avizul de mediu nr.

85/28.03.2022 pentru Acțiunea 15 ne asumam ca vor fi replicate aceleași masuri și pentru acțiunea
privind consolidarea seismică a clădirilor.
În același timp, menționam ca POR BI 2021-2027 nu este încă aprobat de CE si in procesul de aprobare
pot apărea si alte modificări (nu ne așteptam însă ca modificările sa însemne apariția de noi acțiuni)
caz in care va vom informa similar.
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