INFORMARE cu privire la modificările legislative privind fişa tehnică de mediu
În data de 30 iulie 2009 s-a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei o
informare cu privire la modificările legislative privind fişa tehnică de mediu.
“Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar privind procedura de urmat în procesul de solicitare şi obţinere a finanţării nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional.
Ghidul nu are valoare de act normativ, nu reprezintă bază legală pentru derogări de la prevederile legale şi nu exonerează potenţialii solicitanţi de finanţare de cunoaşterea, aplicarea şi
respectarea prevederilor legislative în vigoare la nivel naţional şi/ sau comunitar. Ca atare, în
pregătirea proiectelor solicitanţii sunt tinuţi să respecte cerinţele legislaţiei specifice în
domeniu aplicabile la momentul elaborării documentelor respective.
În acest context, pentru acele proiecte ale caror documentaţii şi certificate/ avize/ acorduri
sunt elaborate/ emise ulterior datei intrării in vigoare a OUG nr. 214/ 2008, prin care se
amendează Legea nr.50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv 14 februarie 2009, solicitantul de finanţare urmează a anexa, la dosarul cererii de finanţare,
în locul fişei tehnice de mediu, actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului prin care aceasta decide dacă investiţia respectivă face sau nu face obiectul procedurii de mediu, şi dacă, în cazul în care este necesară parcurgerea procedurii de mediu, este
necesar, de asemenea, acordul de mediu.
De asemenea, pentru acele investiţii pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide că este necesară parcurgerea procedurii de mediu cu acord de mediu , se va anexa la cererea de finanţare şi studiul de impact asupra mediului.”
Precizăm, de asemenea, ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional are în vedere emiterea în perioada următoare – a unui set de instrucţiuni orizontale, aplicabile pentru toate domeniile majore de intervenţie din cadrul axelor prioritare 1-5 ale Progamului, prin care să fie actualizate prevederile Ghidurilor solicitantului şi ale anexelor acestora conform ultimelor prevederi legale în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii, respectiv:
■ Legea nr. 261/ 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/
2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea exacutării lucrărilor de construcţii, care va intra în vigoare la data de 14 octombrie 2009;
■ HG nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, care va intra în vigoare la data de 11 septembrie 2009.
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