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Declarația privind Evaluarea Strategică de Mediu  

pentru  

Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 

Prezenta declarație este elaborată în conformitate cu prevederile articolului 33 (1) b) din Hotărârea de 

Guvern nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 

programe (respectiv conform art 9 (1) (b)) si contine: 1) Descrierea Programului Regional Bucuresti-Ilfov, 

2) modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în program, 3) modul în care Raportul de 

mediu a fost pregătit conform prevederilor articolelor 19 și 20 din H.G. nr. 1076/ 2004, 4) modul în care 

opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere 

a avizului de mediu conform prevederilor articolul 25 din H.G. nr.1076/ 2004, 5) Motivele pentru alegerea 

alternativei de program, 6) măsuri de prevenire, reducere și compensare a posibilelor efecte negative 

asupra mediului care pot fi generate de implementarea PR Bucuresti-Ilfov 2021-2027. 

1) Descrierea Programului Regional Bucuresti-Ilfov 

Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 este un document strategic de programare care contribuie 

la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare prin utilizarea finantarii disponibile din Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, conform Acordului de Parteneriat. Obiectivul general al Programul 

Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI) este acela de a contribui la viziunea strategică a RBI prin 

susținerea unei dezvoltării economice inteligente, sustenabile și incluzive în vederea îmbunătățirii 

standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale. 

Pentru atingerea obiectivului general sunt avute in vedere 11 obiective regionale, ce reprezintă răspunsul 

la provocările sectoriale conturate în analiza nevoilor și care sunt transpuse în 8 Priorități (7 Prioritati de 

investitii +Prioritatea de Asistenta Tehnica). 

Obiectivele strategice ale PR BI: 

1. Consolidarea capacităților în materie de CDI, inclusiv prin preluarea tehnologiilor avansate 

2. Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului 

de oraș intelligent 

3. Consolidarea capacității de reziliență și a competitivității IMM, inclusiv prin acces la structuri 

moderne de sprijinire a afacerilor 

4. Îmbunătățirea și diversificarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

5. Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional 

Reducerea riscului seismic în rândul clădirilor publice 

6. Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi 

7. Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat 

8. Îmbunătățirea conectivității și accesibilității la TEN-T 

9. Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modern 
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10. Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care 

contribuie la incluziunea socială în comunitate 

PR BI este structurat pe 7 priorităţi de investitii în cadrul cărora au fost selectate următoarele obiective 

specifice: 

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice   

 OS a (i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate;  

 OS a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al 

organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;  

 OS a (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de 

muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;  

 OS a (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat;  

Prioritatea 2. O regiune digitalizată 

 OS a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al 

organizațiilor de cercetare și al autorităților publice  

Prioritatea 3. O regiune prietenoasa cu mediul  

 OS b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  

 OS b (iv) Promovarea adaptarii la schimbari climatice, prevenirii riscurilor de dezastre si a 

rezilientei tinand seama de abordarile ecosistemice;  

 OS b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, 

inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;  

Prioritatea 4. O regiune cu mobilitate ridicată 

 OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o 

economie cu zero emisii nete de carbon;  

Prioritatea 5. O regiune accesibilă 

 OS c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente 

la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere;  

Prioritatea 6. O regiune cu infrastructură educațională moderna 

 OS d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 

promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;  

Prioritatea 7. O regiune atractivă și incluzivă 

 OS e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 

precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului și a securității în zonele urbane:  
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 OS e (ii) Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității 

în afara zonelor urbane;  

 

2) Modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în program 

În cadrul procedurii de evaluare de mediu un expert autorizat, desemnat de ADRBI pentru elaborarea 

Raportului de Mediu, a propus obiectivele de mediu relevante pentru program. Prin Raportul de Mediu, 

avizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost stabilite măsurile necesare pentru prevenirea, 

reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului generate de implementarea programului. 

Pentru a asigura monitorizarea efectelor negative asupra mediului a PR BI 2021-2027, prin avizul de mediu 

s-a stabilit un set de indicatori de mediu iar declaratia include masurile de monitorizare asumate de ADR 

BI in calitate de titular al Programului.  

Obiectivele de mediu au fost stabilite în strânsă compatibilitate cu obiectivele specifice și acțiunile 

indicative propuse prin PR BI 2021-2027, avand în vedere în principal obiectivele dezvoltării durabile 

stabilite la nivel national, care au la baza obiectivele stabilite la nivel mondial si sunt in linie cu diferite 

obiective stabilite în legislaţia la nivel european, precum Strategia Biodiversităţii pentru 2030.  

Obiectivele de mediu propuse au fost prezentate şi agreate în cadrul primei şedinţe a Grupului de lucru 

constituit pentru evaluarea de mediu a POR BI si se referă la: 

Aspecte de mediu Obiective relevante de mediu 

Biodiversitate 
OR 1. Conservarea şi protecția biodiversității, inclusiv 
menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor  
 

Populaţie şi sănătatea umană 
 

OR 2. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei prin 
îmbunătăţirea calităţii mediului  

OR 3. Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru 
promovarea dezvoltării durabile (educaţia pentru dezvoltare durabilă şi stilul 
de viaţă durabil).  

Sol şi utilizarea terenurilor 

OR 4. Îmbunătăţirea calităţii solului şi menţinerea unei capacităţi productive, 
precum şi diminuarea impactului negativ asupra acestuia.  

OR 5. Creşterea / menţinerea suprafeţelor spaţiilor verzi.  

Apă 

OR 6. Îmbunătăţirea şi menţinerea stării ecologice bune/ potenţialului 
ecologic bun și a stării chimice bune pentru corpurile de apă de suprafață, 
îmbunătățirea și menținerea stării bune cantitative şi a stării bune calitative 
(chimice) pentru corpurile de apă subterană și prevenirea deteriorării 
acesteia, precum şi utilizarea raţională a resurselor de apă şi stoparea poluării.  

Aer 
OR 7. Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de poluanţi 
atmosferici.  

Factori climatici OR 8. Reducerea emisiilor GES şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice  

Valori materiale 
 

OR 9. Promovarea utilizării şi gestionării durabile a valorilor materiale.  

OR 10. Prevenirea şi reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale, 
precum şi minimizarea efectelor acestora.  
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Patrimoniul cultural 
OR 11. Protecția şi promovarea patrimoniului cultural, inclusiv păstrarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor locale.  

Peisaj OR 12. Protecţia, îmbunătăţirea şi promovarea peisajelor naturale  

Eficienţă energetică OR 13. Creşterea eficienţei energetice şi a utilizării energiei regenerabile  

Transport sustenabil OR 14. Reducerea externalităţilor de mediu aferente activităţilor de transport.  

Economie circulară 
OR 15. Menţinerea valorii produselor, materialelor şi resurselor şi reducerea 
generării deşeurilor.  

3) Modul în care Raportul de mediu a fost pregătit conform prevederilor articolelor 19 și 20 din H.G. nr. 

1076/ 2004 

Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) a Programului Regional București-Ilfov 

2021-2027/ PR BI 2021-202 a fost elaborat de EPC Consultanță de Mediu SRL, înscrisă în Lista experților 

care elaborează studii de mediu, la poziția nr. 747/18.06.2021, pentru elaborarea de Rapoarte de mediu 

(RM), Rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanţuri de mediu (BM), Rapoarte de 

amplasament (RA/RSR) şi Studii de evaluare adecvată (EA). 

În conformitate cu HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe, începând cu data de 29.07.2020, Agentia pentru Dezvoltare Regională  București-Ilfov 

(ADRBI) deține calitatea de “titular de program” al PR BI 2021-2027. Până la data intrării în vigoare a OUG 

nr. 122/2020, Ministerul Fondurilor Europene şi-a asumat calitatea de titular de program al Programului 

Operațional Regional București Ilfov şi a demarat procedura de evaluare de mediu, prin depunerea primei 

versiuni a programului la autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor), pentru a se decide dacă PORBI se supune procedurii evaluării de mediu (adresa nr. 

46427/03.06.2020 transmisă către MMAP).  

Prin adresa nr. 1/4598/EIC/29.09.2020, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) comunică 

faptul că ADR BI în calitate de titular de program va depune varianta de POR BI la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului (APM) București, iar în vederea desfășurării etapei de definitivarea a proiectului de program, 

ADRBI îi revine obligația prevăzută de art. 14, alin. 3 din HG nr. 1076/2004 de a constitui grupul de lucru 

pentru PORBI supus evaluării de mediu.  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a emis Decizia etapei de încadrare nr. 03/03.03.2021, 

prin care s-a decis că PORBI 2021-2027 se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate 

(EA). ADR BI a adus la cunoștința publicului decizia etapei de încadrare privind evaluarea adecvată prin 

publicarea în mass-media a anunțului în data de 19.02.2021.  

Raportul de mediu a fost realizat în conformitate cu cerințele de conținut ale Anexei nr. 2 a Hotărârii de 

Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe, acest lucru a fost confirmat de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti la solicitarea scrisa 

a ADR BI dar si prin Avizul de Mediu nr 85/28.03.2022 emis de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor. 

Conform “Rezumatul fara caracter tehnic” parte a Raportului de Mediu pentru PR BI realizarea SEA a 

cuprins cinci etape. Prima etapă a fost reprezentată de analiza stării actuale a mediului la nivelul zonei 

programului luând în considerare următoarele aspecte relevante de mediu: biodiversitate, populația și 
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sănătatea umană, sol şi utilizarea terenului, apă, aer, factori climatici, valori materiale, patrimoniu 

cultural, peisaj, eficiență energetică, transport durabil și economie circulară. 

Cea de-a doua etapă a presupus identificarea principalelor probleme de mediu şi analiza probabilă a stării 

mediului în cazul neimplementării programului (alternativa 0).   

Cea de-a treia etapă a constat în analiza compatibilității dintre obiectivele specifice ale programului şi 

obiectivele relevante de mediu, ce au fost formulate ținând cont de obiectivele dezvoltării durabile ale 

României pentru anul 2030 şi de problemele de mediu identificate în zona programului. Ulterior a fost 

evaluat modul în care implementarea tipurilor de acțiuni ale programului contribuie, împiedică sau nu 

influențează atingerea obiectivelor stabilite pentru fiecare aspect de mediu, pentru a identifica 

potențialele efecte semnificative asupra mediului în urma implementării programului.  

Nu au fost propuse măsuri compensatorii pentru că nu au fost identificate potențiale efecte semnificative 

asupra siturilor Natura 2000.  

În ceea ce priveşte efectele negative semnificative identificate, implementarea setului de măsuri propuse 

va conduce la un nivel nesemnificativ al efectelor reziduale.  

Pentru monitorizarea efectelor implementării programului asupra mediului în a cincea si ultima etapă a 

fost stabilit un set de indicatori de monitorizare care să permită evaluarea eficacităţii măsurilor propuse 

în etapa anterioară. 

Ulterior, datorita modificarilor aduse Programului in urma procesului de aprobare, a fost necesara o 

actualizare a denumirii actiunilor aferente OP1 si a aparut o noua actiune sub OP2, respectiv consolidarea 

cladirilor publice. Plecand de la similitudinea cu actiunile existente, masurile propuse prin raport au fost 

extinse si asupra lor, plecand de la raspunsul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor 

(DGEICPSC/2R/6734/12.08.2022) la noficarea (inregistrata la MMAP cu nr 2/R/6792/04.08.2022) 

transmisa de ADRBI cu toate modificarile PR BI si masurile de mediu asumate de AM PR BI anexate. 

4) Modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în 

luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform prevederilor articolul 25 din H.G. 

nr.1076/ 2004 

În procesul de elaborare a Raportului de mediu pentru PR BI 2021-2027 s-au realizat toate demersurile 

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 pentru consultarea autorităților, informarea și 

participarea publicului.  

Informarea, participarea și consultarea publicului și a autorităților interesate de implementarea 

programului s-au asigurat prin invitații la reuniuni, anunțuri repetate atât în mass media cât și pe site-ul 

ADR BI, în calitate de titular de program, și pe site-ul Agenției pentru Protecția Bucuresti, autoritatea 

competentă pentru protecția mediului cu atribuții delegante în vederea desfăsurării procedurii SEA pentru 

PR BI 2021-2027. 

Până la data consultarii publice în sistem videoconferință din 7.02.2022, din cauza stării de alertă declarată 

la nivel national în contextul pandemiei de COVID 19 la care au participat 84 de participanti s-a realizat o 
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întâlnire a Grupului de Lucru, în data de 12.10.2021 la care au participat reprezentanti din: Agenția pentru 

Protecția Mediului București; Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov; EPC Consultanță de 

Mediu; Unitatea de Management al Proiectului – Ministerul Culturii; Inspectorul Școlar Județean Ilfov; 

Administrația Națională Apele Române; Avize Autorizații Sisteme  - Administrația Națională Apele 

Române; Direcția Regională Poduri şi Drumuri București; Agenția Națională pentru Arii Protejate; MEAT – 

Direcția Politici Industriale şi Competitivitate, Ministerul Tineretului şi Sportului; IGSU Bucuresti. 

În perioada de consultare publică, precum şi în cadrul dezbaterii publice, nu au fost formulate observaţii 

din partea publicului larg. Insa, fost primite puncte de vedere din partea următoarelor autorităţi publice: 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), Primăria 

Sectorului 2, Primăria Sectorului 3 şi Primăria Sectorului 4. Observaţiile ANAR au fost integrate în textul 

Raportului de mediu. Pentru observaţiile primite de la cele trei Primării de sector, au fost adăugate în 

Raportul de mediu explicaţii suplimentare cu privire la efectele lucrărilor de reabilitare termică asupra 

liliecilor şi păsărilor. De asemenea, a fost reformulată măsura M1 (capitolul 9), astfel încât să se asigure 

respectarea cerinţelor legislaţiei de mediu în vigoare, fără afectarea implementării proiectelor deja 

incepute si pe care autoritatile publice le vor propune pentru finantare în cadrul Programului. 

Raportul de mediu împreună cu Programul Operațional Regional București Ilfov 2021-2027 a fost transmis 

către Autoritatea Competentă de Mediu, Sănătate, autorităților interesate de efectele implementării 

PORBI şi membrilor Grupului de Lucru iar,  Autoritatea Competentă de Protecție Mediului a stabilit data 

desfășurării dezbaterii publice si ADR BI a publict două în mass-media şi pe propria pagină de internet a 

titularului programului  la un  interval de 3 zile, pentru informarea publicului interesat de disponibilizarea 

PORBI 2021-2027, finalizarea Raportului de Mediu, locul şi ora dezbaterii publice şi faptul că publicul 

interesat poate transmite comentarii în termen de 45 de zile de la data publicării celui de-al doilea anunț. 

 

Organizarea dezbaterii publice a fost realizata de ADR BI la 45 de zile de la publicarea celui de-al doilea 

anunț (Inregistrarea dezbaterii se regaseste la adresa: 

https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbaterea-publica-a-proiectului-de-por-bi-2021-2027-

propus-si-a-raportului-de-mediu). În termen de 15 zile de la finalizarea dezbaterii publice, Autoritatea 

Competentă de Protecție Mediului a luat  decizia de emitere a avizului de mediu, ce a fost publicata pe 

propria pagină de internet în termen de 3 zile calendaristice. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost 

concretizează în avizul de mediu nr 85/28.03.2022  iar, ADR BI a anunțat în mass-media decizia finală si a 

informat publicul interesat asupra emiterii avizului de mediu pentru PR BI 2021-2027 și prin publicarea 

documentului pe propria pagină de internet (https://www.adrbi.ro/media/2590/aviz-de-mediu-

85_28_03_2022-por-bucuresti-ilfov.pdf). De asemenea, pe pagina de web a PR BI se regaseste si 

notificarea privind ultima varianta de program. 

Pentru a asigura transparența întregii proceduri de evaluare de mediu, ADR BI a incarcat  pe website-ul 

agenției documentele evaluării strategice de mediu pentru PR BI 2021-2027, unde pot fi consultate toate 

documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu.  

 

https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbaterea-publica-a-proiectului-de-por-bi-2021-2027-propus-si-a-raportului-de-mediu
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbaterea-publica-a-proiectului-de-por-bi-2021-2027-propus-si-a-raportului-de-mediu
https://www.adrbi.ro/media/2590/aviz-de-mediu-85_28_03_2022-por-bucuresti-ilfov.pdf
https://www.adrbi.ro/media/2590/aviz-de-mediu-85_28_03_2022-por-bucuresti-ilfov.pdf
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5) Motivele pentru alegerea alternativei de program 

Alegerea alternativei de program in cadrul raportului de mediu a avut la baza motivatia de a preveni, 

reduce şi compensa cât mai mult posibil orice efect advers asupra mediului în urma implementării PORBI 

2021-2027. Setul de măsuri propuse se adresează în principal efectelor negative semnificative, dar şi altor 

efecte negative nesemnificative identificate. Nu au fost propuse măsuri compensatorii pentru că nu au 

fost identificate potențiale efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000. 

La selectarea alternativei finale a PORBI s-a avut în vedere rezolvarea problemelor de mobilitate urbană 

din zona programului, implementarea unor măsuri pentru reducerea emisiilor GES, evitarea generării unui 

impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, precum şi o bună implementare a 

programului. 

Potenţialele efecte negative nesemnificative au fost identificate pentru anumite cazuri specifice 

obiectivelor relevante de mediu OR1 Biodiversitate, OR4 Sol şi utilizarea terenurilor (sol şi spatii verzi), 

OR6 Apă, OR7 Aer şi OR15 Economie circulară. 

Efectele pozitive nesemnificative au fost identificate pentru anumite cazuri specifice, pentru aproape 

toate obiectivele relevante de mediu, cu excepția OR6 Apă şi OR11 Patrimoniul cultural. Prin 

implementarea programului sunt generate diferite efecte pozitive semnificative asupra obiectivelor 

relevante de mediu, cele mai multe fiind în cazul OR7 Îmbunătățirea calității aerului şi reducerea emisiilor 

de poluanți atmosferici.  

Efectele pozitive semnificative au fost identificate pentru anumite cazuri specific, pentru următoarele 

obiective relevante de mediu OR1, OR2, OR4,OR5, OR8, OR10, OR11, OR12, OR13 şi OR14. 

6) Măsuri de prevenire, reducere și compensare a posibilelor efecte negative asupra mediului care pot 

fi generate de implementarea PR Bucuresti-Ilfov 2021-2027 

HG nr. 1076/2004 prevede stabilirea de „măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor 

semnificative asupra mediului rezultate în urma implementării programului”. Setul de măsuri propuse 

pentru POR BI se adresează în principal efectelor negative semnificative, dar şi altor efecte negative 

nesemnificative identificate de expertul de mediu in cadrul raportului. Nu au fost propuse măsuri 

compensatorii pentru că nu au fost identificate potențiale efecte semnificative asupra siturilor Natura 

2000.   

Procesul de identificare şi formulare a măsurilor de evitare şi reducere a impactului a avut în vedere şi 

următoarele două ipoteze:  

1. Toate proiectele subsecvente PR BI  (finantate prin Program) se vor implementa cu respectarea 

integrală a cerinţelor legislației de mediu în vigoare (verificare inclusa in procesul de selectie);  

2. În toate etapele de implementare ale PR BI vor fi avute în vedere considerente privind 

maximizarea efectelor pozitive asupra mediului a proiectelor ce urmează a fi implementate.  

Setul de măsuri de evitare şi reducere este prezentat în tabelul urmator. 
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Cod Obiectiv de mediu 
Actiuni din PR 

BI1 

Semnificaţia efectelor 

identificate 
Măsură 

M1  

OR1. Biodiversitate 

A14, A15, 

A16bis2 
Negativ semnificativ  

Anterior demarării lucrărilor de 

renovare a clădirilor rezidenţiale şi a 

clădirilor publice46 se va realiza o 

identificare a eventualei prezenţe a 

indivizilor de lilieci şi păsări, precum şi 

a prezenţei de adăposturi şi cuiburi 

ale acestora. Activităţile vor fi 

derulate de experţi atestaţi (Registrul 

experţilor atestaţi pentru elaborarea 

de studii de mediu – Tipuri de studii: 

Monitorizarea biodiversităţii „MB”). 

Experţii trebuie să propună măsurile 

adecvate pentru realizarea lucrărilor 

fără afectarea indivizilor, cuiburilor şi 

a adăposturilor, în conformitate cu 

cerinţele legislaţiei de mediu în 

vigoare.  

În cazul clădirilor în care au fost 

dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi 

adoptate soluţii de instalare a unor 

adăposturi / cuiburi artificiale, 

utilizând de preferinţă soluţii durabile 

(durată lungă de viaţă) precum 

adăposturile incorporate în 

construcţii47.  

M2  

A03,A1, A14, 

A15, A19, A24, 

A25, A26, A32, 

A33, A35, A16bis 

Negativ 

nesemnificativ  

Toate investiţiile efectuate în cadrul 

POR BI, ce propun sisteme de 

iluminare artificială, se vor realiza cu 

implementarea uneia sau mai 

multora dintre următoarelor 

soluţii48:  

1. Reducerea supra-iluminării (lumini 

prea puternice);  

                                                           
1 Codificarea actiunilor prevazute in PR BI conform Raportului de mediu si notificarii MMAP(inregistrata la 

MMAP cu nr 2/R/6792/04.08.2022) transmisa de ADRBI cu toate modificarile PR BI si masurile de mediu asumate de 

AM PR BI anexate. 

2 A16 bis reprezinta Actiunea conform notificarii MMAP:creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a 

clădirilor publice existente (din mediul urban) încadrate în RsI și RsII 
3 A0 reprezinta Actiunea conform notificarii MMAP: Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual 
Inovativ-Proof of concept 
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2. Orientarea şi ecranarea surselor de 

lumină (menţinerea luminii în limita 

proprietăţii sau a zonei desemnate 

pentru iluminare);  

3. Evitarea grupării excesive a luminii 

(iluminarea doar a zonelor în care 

este cu adevărat necesar);  

4. Reducerea duratei de iluminare 

(utilizarea temporizatoarelor, a 

senzorilor de mişcare, iluminare 

adaptivă care estompează sau stingă 

luminile când nu mai sunt necesare 

etc);  

5. Prevederea de surse de iluminat cu 

lumină caldă, fără culoarea albastră 

(temperatura culorii să nu depăşească 

3000 Kelvin), pentru protecţia faunei 

sălbatice.  

M3  A24, A25 
Negativ 

nesemnificativ  

Proiectele ce includ intervenţii asupra 

infrastructurii rutiere vor incorpora 

soluţii locale care să evite şi să reducă 

impactul asupra florei şi faunei 

sălbatice, în principal la nivelul 

sectoarelor de intersecţie cu zonele 

naturale (cursuri de apă, alte zone 

umede, zone împădurite etc). 

Intervenţiile vor include după caz: 

subtraversări pentru faună, îngrădiri 

pentru evitarea coliziunii indivizilor cu 

traficul auto, controlul speciilor 

invazive de plante, menţinerea / 

refacerea habitatelor pentru 

polenizatori etc.  

M4  
OR3. Cunoştinţe şi 

competenţe 
A4, A10 Lipsă impact  

Se recomandă ca proiectele POR BI ce 

conţin o componentă de instruire să 

includă în cadrul tematicii de instruire 

un modul dedicat protecţiei mediului 

/ dezvoltării durabile, adaptat 

specificului proiectului.  

M5  
OR4. Sol 

OR5. Spaţii verzi 

A1, A3, A9, A25, 

A26, A27 – A30, 

A31, A33, A34 

Negativ 

nesemnificativ  

Proiectele implementate prin POR BI 

ce vizează construcţii şi ameninţări 

vor asigura implementarea acelor 

alternative de proiect care asigură 

nivelul minim de artificializare a 

suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de 
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menţinere / dezvoltare a spaţiilor 

verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 

verticală şi/sau acoperişuri verzi).  

M6  

OR6. Corpuri de 

apă 

A24, A25 
Negativ 

nesemnificativ  

Proiectele POR BI care propun 

intervenţii la nivelul cursurilor de apă 

vor asigura realizarea investiţiilor fără 

afectarea parametrilor hidro-

morfologici ai corpurilor de apă, în 

principal a vegetaţiei ripariene, a 

conectivităţii longitudinale şi laterale, 

precum şi a substratului.  

M7  
A17, (A24 – unde 

este cazul) 
Lipsă impact  

Includerea, acolo unde este posibil, a 

infrastructurii albastre în acţiunile 

privind crearea/ extinderea / 

modernizarea infrastructurilor verzi.  

M8  
OR15. Economie 

circulară 

În principal A.14, 

A.15, A.24, A.25, 

A16 bis şi A.26 

dar poate fi 

aplicată şi în 

cadrul acțiunilor 

A.1, A.9, A.13 

A.16 şi A.17 

Negativ 

nesemnificativ  

Pentru a asigura o gestionare corectă 

a deşeurilor din construcţii şi 

demolări, ce sunt generate la 

implementarea proiectelor 

subsecvente POR BI, se vor solicita 

documente justificative privind 

trasabilitatea deşeurilor (predarea lor 

către entităţi abilitate conform legii să 

gestioneze acest tip de deşeuri).  
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Monitorizare si responsabilitati: 

Programul de monitorizare a efectelor implementării PR BI (prezentat mai jos)are în vedere identificarea, 

respectiv preîntâmpinarea potenţialelor efecte negative asupra componentelor de mediu şi permite 

propunerea unor acţiuni suplimentare de reducere a impactului asupra mediului sau de remediere a 

zonelor posibil afectate. Acest program de monitorizare se bazează pe obiectivele de mediu relevante 

considerate în Raportul de mediu pentru PR BI, care reprezintă aspectele de mediu ce pot fi influenţate în 

mod negativ de implementarea programului operaţional.  

Programul de monitorizare urmăreşte:  

 Modul în care sunt atinse obiectivele de mediu relevante prin implementarea PR BI 2021-2027: 

obţinerea şi înregistrarea informaţiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului 

generate în urma implementării PR BI, monitorizarea incluzând toate tipurile de efecte;  

 Valabilitatea predicţiilor cu privire la evaluarea efectelor potenţiale asupra mediului şi la 

concluziile Evaluării Strategice de Mediu;  

 Implementarea corectă a măsurilor propuse pentru evitarea/reducerea efectelor asupra 

mediului, precum şi verificarea eficienţei acestora;  

 Identificarea efectelor adverse neprevăzute şi posibilitatea aplicării unor acţiuni de remediere 

adecvate.  

Titularul programului va prezenta anual un raport de monitorizare, înainte de sfârşitul primului trimestru 

al anului ulterior realizării monitorizării conform programului de monitorizare propus pentru a urmări în 

timp efectele implementării PR BI 2021-2027.   
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BIODIVERSITATE 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de monitorizare: 

descriere si tinta 

 (unde este cazul) 

Surse Informații 

necesare evaluării 
Frecvență Responsabil 

1 

OR 1. Conservarea şi 

protecția biodiversității, 

inclusiv 

menţinerea/îmbunătăţirea 

stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor 

OS b (i) Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră  

  

OS b (iv) Promovarea 

adaptarii la schimbari 

climatice, prevenirii 

riscurilor de dezastre si 

a rezilientei tinand 

seama de abordarile 

ecosistemice  

 

Ponderea clădirilor 

reabilitate pentru care a fost 

realizată în prealabil 

verificarea prezenței 

cuiburilor/ adăposturilor de 

păsări şi lilieci. TINTA: 100% 

Cereri finantare/ 
Rapoarte evaluare 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

Numărul situaţiilor în care a 
fost necesară protejarea/ 
relocarea de cuiburi/ 
adăposturi de păsări şi lilieci. 
TINTA: ≥ 0  
 

Cereri finantare/ 
Rapoarte evaluare 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

Numărul situaţiilor în care a 

fost necesară instalarea de 

adăposturi/ cuiburi artificiale 

de păsări şi lilieci.  

TINTA: ≥ 0 

Cereri finantare/ 
Rapoarte evaluare 
proiecte Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

OS e (i) Promovarea 
dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul 
social, economic și al 
mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului și a 
securității în zonele 
urbane:  

Ponderea proiectelor ce 
presupun iluminat artificial 
exterior în care au fost 
implementate cerinţele 
măsurii M2 TINTA: → 100%  
 

Cereri finantare/ 
Rapoarte evaluare 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 



 

14 
 

OS e (ii) Promovarea 
dezvoltării locale 
integrate și incluzive în 
domeniul social, 
economic și al mediului, 
în domeniul culturii, al 
patrimoniului natural, 
al turismului durabil, 
precum și a securității 
în afara zonelor urbane;  
 

OS c (ii) Dezvoltarea și 

creșterea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente la 

schimbările climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere; 

Ponderea proiectelor 

destinate infrastructurii 

rutiere în care au fost 

implementate cerinţele 

măsurii M3  

(M3: Proiectele ce includ 

intervenţii asupra 

infrastructurii rutiere vor 

incorpora soluţii locale care 

să evite şi să reducă impactul 

asupra florei şi faunei 

sălbatice, în principal la 

nivelul sectoarelor de 

intersecţie cu zonele naturale 

(cursuri de apă, alte zone 

umede, zone împădurite etc). 

Intervenţiile vor include după 

caz: subtraversări pentru 

faună, îngrădiri pentru 

evitarea coliziunii indivizilor 

Cereri finantare/ 
Rapoarte evaluare 
/monitorizare 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 
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cu traficul auto, controlul 

speciilor invazive de plante, 

menţinerea / refacerea 

habitatelor pentru 

polenizatori etc.) 

TINTA: 100% 

POPULAȚIE ȘI SĂNĂTATE UMANĂ 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

2 

OR 2. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi a 
stării de sănătate a 
populaţiei prin 
îmbunătăţirea calităţii 
mediului  
 

PR BI cu toate OS 
selectate 

Numărul deceselor provocate 

de boli ale aparatului 

circulator şi respirator. FARA 

TINTA 4 

 

Depășirea pentru mai mulți 

ani consecutivi a valorii limită 

anuale pentru concentrațiile 

de NO2 şi a numărului admis 

de depășire/an a 

concentrației zilnice pentru 

PM10. FARA TINTA 5 

Se vor utiliza 

raportările anuale 

privind evolutia celor 

doi indicatori la nivel 

regional, raportari 

efectuate de 

autoritatile 

competente 

Anual -Directia de 

sanatate 

publica  

-Autoritatea 

competenta 

pentru 

protectia 

mediului  

-ADR BI 

(preluare 

date in 

raport 

evaluare) 

 

                                                           
4 Acest indicator este relativ, numarul deceselor provocate de boli ale aparatului circulator şirespirator nu au drept unica cauza calitatea aerului 
5 Acest indicator este relativ, depășirea pentru mai mulți ani consecutivi a valorii limită anuale pentru concentrațiile de NO2 şi a numărului admis de 
depășire/an a concentrației zilnice pentru PM10 nu depinde exclusive de investitiile PR BI 
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OR 3. Dobândirea 

cunoştinţelor şi 

competenţelor necesare 

pentru promovarea 

dezvoltării durabile 

(educaţia pentru 

dezvoltare durabilă şi stilul 

de viaţă durabil).  

OS a (iv) Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat; 

Ponderea proiectelor ce 
conţin o componentă de 
instruire, care includ în cadrul 
tematicii de instruire un 
modul dedicat protecţiei 
mediului / dezvoltării 
durabile, adaptat specificului 
proiectului TINTA:100%  
 

Cereri 
finantare/rapoarte 
evaluare/ 
monitorizare proiecte 

Anual 

Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

SOL ȘI UTILIZAREA TERENURILOR 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații /surse 

necesare evaluării 
Frecvență Responsabil 

3 

OR 4. Îmbunătăţirea 

calităţii solului şi 

menţinerea unei capacităţi 

productive, precum şi 

diminuarea impactului 

negativ asupra acestuia.  

Toate OS selectate in 

program (acolo unde 

investitiile vizează  

construcții noi) 

“Suprafaţa totală de sol 
pierdută ca urmare a 
implementării acţiunilor 
propuse “  
TINTA: Cât mai mică posibil  
 

Cereri 
finantare/rapoarte 
evaluare/ progres 
proiecte Anual 

Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

OR 5. Creşterea / 

menţinerea suprafeţelor 

spaţiilor verzi.  

OS b (vii) Creșterea 

protecției și conservării 

naturii, a biodiversității 

și a infrastructurii verzi, 

inclusiv în zonele 

urbane, precum și 

reducerea tuturor 

formelor de poluare; 

Suprafaţa totală de spații 

verzi nou create ca urmare a 

implementării acţiunilor 

propuse  

TINTA: Cât mai mare posibil  

Cereri 
finantare/rapoarte 
evaluare/ progres 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

APĂ 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 
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4 

OR 6. Îmbunătăţirea şi 

menţinerea stării 

ecologice bune/ 

potenţialului ecologic bun 

și a stării chimice bune 

pentru corpurile de apă de 

suprafață, îmbunătățirea și 

menținerea stării bune 

cantitative şi a stării bune 

calitative (chimice) pentru 

corpurile de apă subterană 

și prevenirea deteriorării 

acesteia, precum şi 

utilizarea raţională a 

resurselor de apă şi 

stoparea poluării.  

OS c (ii) Dezvoltarea și 

creșterea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente la 

schimbările climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere; 

Număr corpuri de apă de 

suprafață ce includ modificări 

hidromorfologice ca urmare a 

implementării acțiunilor 

propuse  

TINTA: → 0 

Cereri 
finantare/rapoarte 
evaluare/ progres 
proiecte 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 
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OS b (vii) Creșterea 

protecției și conservării 

naturii, a biodiversității 

și a infrastructurii verzi, 

inclusiv în zonele 

urbane, precum și 

reducerea tuturor 

formelor de poluare; 

 

OS c (ii) Dezvoltarea și 

creșterea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente la 

schimbările climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere  

Număr de proiecte ce includ 

contribuţii la 

menţinerea/îmbunătățirea 

stării ecologice/ potențialului 

ecologic și a stării chimice 

pentru corpurile de apă de 

suprafață  

TINTA: > 0 

Cereri 
finantare/rapoarte 
evaluare/ progres 
proiecte 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 
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AER/Factori climatici 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

5 

OR 7. Îmbunătăţirea 

calităţii aerului şi 

reducerea emisiilor de 

poluanţi atmosferici.  

 

  PR BI  cu toate OS 
selectate 

Indicatorii de calitatea aerului 

în mediul urban în 

conformitate cu prevederile 

Legii nr 104/2011 

FARA TINTA in RM6 

 

Raport este întocmit 

de AGENȚIA PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI 

BUCUREŞTI în 

conformitate cu 

prevederile Legii nr 

104/2011 privind 

calitatea aerului 

înconjurător şi conţine 

informaţii privind 

structura reţelei de 

monitorizare din 

Regiunea 8 Bucureşti-

Ilfov, poluanţii 

monitorizaţi, 

concentraţiile 

măsurate în anul 2021 

şi măsurile ce trebuie 

întreprinse în cazul 

depăşirilor 

Anual APM 

Bucuresti 

(raport 

annual 

publicat), 

ADR BI 

(preluare 

date raport 

in raportul 

de 

monitorizare 

aferent PR 

BI) 

 

OR 8. Reducerea emisiilor 

GES şi adaptarea la 

OS b (i) Promovarea 
măsurilor de eficiență 
energetică și reducerea 

Numar locuinte cu 

performanțe energetice 

îmbunătățite  

Cereri 

finantare/rapoarte 

Anual -Titularii de 

proiect 

                                                           
6RM: Raportul de mediu pentru PR BI 
Indicatorii FARA TINTA in RM sunt indicatori selectati in PR  
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efectele schimbărilor 

climatice 

emisiilor de gaze cu 
efect de seră; 
 

FARA TINTA in RM 

Numar Clădiri publice cu 

performanțe energetice 

îmbunătățite 

FARA TINTA in RM 

 

evaluare/ progres 

proiecte 

 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

OS (viii) Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale durabile, 
ca parte a tranziției 
către o economie cu 
zero emisii de dioxid de 
carbon 

Numar Proiecte care vor 

contribui la un transport fara 

emisii de dioxid de carbon 

Indicatorii de calitatea aerului 

în mediul urban în 

conformitate cu prevederile 

Legii nr 104/2011 

 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Raport anual intocmit 

de AGENȚIA PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI 

BUCUREŞTI 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

Autoritatea 

competenta 

pentru 

protectia 

mediului 
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FACTORI CLIMATICI 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

6 

OR 9. Promovarea utilizării 

şi gestionării durabile a 

valorilor materiale.  

OR 10. Prevenirea şi 

reducerea riscului de 

producere a dezastrelor 

naturale, precum şi 

minimizarea efectelor 

acestora.  

OS b (iv) Promovarea 

adaptării la schimbările 

climatice, a prevenirii 

riscurilor de dezastre și 

a rezilienței, ținând 

seama de abordările 

ecosistemice 

 

Numar Cladiri consolidate 

Fara Tinta in RM 

 

 

Numar Cladiri expertizate 

tehnic 

FARA TINTA in RM 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Anual 

 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

OR 11. Protecția şi 

promovarea patrimoniului 

cultural, inclusiv păstrarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor 

locale.  

OS e (i) promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

durabil și a securității în 

zonele urbane 

OS e (ii) promovarea 

dezvoltării locale 

integrate și incluzive în 

domeniul social, 

economic și al mediului, 

Numar Proiecte care vizeaza 

promovarea patrimoniului 

cultural   

(problema de mediu 

relevanta pentru PR BI 

identificata in raportul de 

mediu:  

”Degradarea monumentelor 

istorice ca urmare a 

abandonării şi a dezvoltării 

urbane necontrolate,,). 

 

FARA TINTA in RM 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 
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în domeniul culturii, al 

patrimoniului natural, 

al turismului durabil, 

precum și a securității 

în alte zone decât cele 

urbane 

OR 12. Protecţia, 

îmbunătăţirea şi 

promovarea peisajelor 

naturale  

OS e (i) promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

durabil și a securității în 

zonele urbane 

OS e (ii) promovarea 

dezvoltării locale 

integrate și incluzive în 

domeniul social, 

economic și al mediului, 

în domeniul culturii, al 

patrimoniului natural, 

al turismului durabil, 

precum și a securității 

în alte zone decât cele 

urbane 

 

OS b (iv) Promovarea 

adaptării la schimbările 

Numar proiecte care vizeza 

investitii in protecţia, 

îmbunătăţirea şi conectarea 

spatiilor 

 

 Verzi/peisajelor naturale 

acolo unde este posibil 

FARA TINTA in RM 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 
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climatice, a prevenirii 

riscurilor de dezastre și 

a rezilienței, ținând 

seama de abordările 

ecosistemice 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

7 

OR 13. Creşterea eficienţei 

energetice şi a utilizării 

energiei regenerabile  

OS b (i) Promovarea 

măsurilor de eficiență 

energetică și reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

 

 

Numar Locuinte cu 

performanțe energetice 

îmbunătățite 

FARA TINTA in RM 

Numar Clădiri publice cu 

performanțe energetice 

îmbunătățite 

FARA TINTA in RM 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

TRANSPORT SUSTENABIL 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

8 

OR 14. Reducerea 

externalităţilor de mediu 

aferente activităţilor de 

transport.  

OS b(viii): Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale durabile, 

ca parte a tranziției 

către o economie netă 

fără emisii de carbon 

 

OS c (ii) Dezvoltarea și 

creșterea unei 

Numar proiecte care includ 

intervenţii asupra 

infrastructurii rutiere si care 

incorporeaza soluţii locale 

care să evite şi să reducă 

impactul asupra florei şi 

faunei sălbatice, în principal 

la nivelul sectoarelor de 

intersecţie cu zonele naturale 

Cereri 

finantare/rapoarte 

proiecte 

 

Anual -Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

Autoritatea 

competenta 

pentru 

protectia 

mediului 
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mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente la 

schimbările climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

(cursuri de apă, alte zone 

umede, zone împădurite etc). 

Intervenţiile vor include după 

caz: subtraversări pentru 

faună, îngrădiri pentru 

evitarea coliziunii indivizilor 

cu traficul auto, controlul 

speciilor invazive de plante, 

menţinerea / refacerea 

habitatelor pentru 

polenizatori etc. 

 

ECONOMIE CIRCULARĂ 

Nr. 

Crt. 

Obiective de mediu 

relevante pentru PR BI 2021-

2027 

Obiective specifice PR BI 

2021-2027 

Indicatori de 

monitorizare/descriere 

Informații necesare 

evaluării 
Frecvență Responsabil 

9 

OR 15. Menţinerea valorii 

produselor, materialelor şi 

resurselor şi reducerea 

generării deşeurilor.  

Toate OS selectate in 

program 

( pentru investitii care 

vizeaza lucrari de 

constructii) 

Ponderea proiectelor în care 

gestionarea deşeurilor din 

construcţii şi demolări poate 

fi integral dovedită ca fiind 

conformă cu cerinţele legale  

TINTA: 100% 

Proiecte/Rapoarte 

evaluare/monitorizare 

Anual 

-Titularii de 

proiect 

 -ADR BI 

(evaluare) 

 

 

Director General  
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