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Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului 
general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, a ghidului pentru 
evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru 
diferite domenii și categorii de proiecte 

Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și 

categorii de proiecte („Ordinul nr. 269/2020”) a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 211 din 16 martie 2020. Actul normativ a intrat în vigoare la data 

publicării. 

Acest ordin are ca obiect implementarea ghidurilor elaborate în cadrul Proiectului EGEIA1 

derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor („MMAP”) sub titulara generală 

„Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților 

 
1 Detalii privind Proiectul EGEA pot fi regăsite pe site-ul MMAP aici. 



Buletin Legislativ – Dreptul mediului – 13 aprilie 2020 
   

2 
 

pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului (EGEIA)”. 

De altfel, necesitatea emiterii acestor ghiduri a fost menționată și de Legea nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului („Legea 

nr. 292/2018”). În acest scop, s-a prevăzut în mod expres aprobarea de către MMAP în 

termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, respectiv 09.01.2019, a ghidurilor 

indicate de art. 12 alin. (10) din Legea nr. 292/2018. 

1. Scurt istoric 

Acordul de Parteneriat stabilit între Comisia Europeană și România prevede, în cadrul 

Planului de acțiuni aprobat de Guvernul României prin Memorandumul cu nr. 

3680/19.03.2014 (care este anexă la acest acord), dispoziții specifice necesar a fi 

îndeplinite pentru a răspunde exigențelor de natură strategică pentru consolidarea 

performanţelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, denumite condiţionalităţile 

ex-ante aplicabile utilizării fondurilor europene. Astfel, una dintre condiționalitățile aflate 

în responsabilitatea MMAP a fost aceea de a crea cadrul legal pentru aplicarea efectivă a 

legislației de mediu a Uniunii Europene referitoare la evaluarea strategică de mediu („SEA”) 

și la evaluarea impactului asupra mediului („EIA”). 

2. Rolul Ordinului nr. 269/2020 

În scopul îndeplinirii condiționalității ex-ante anterior menționate, prin Ordinul nr. 

269/2020 au fost aprobate șapte (7) ghiduri metodologice ce au fost elaborate în cadrul 

Proiectului EGEIA demarat și derulat de către MMAP în perioada martie 2016 - martie 2019. 

Aceste ghiduri EIA, dintre care două (2) ghiduri generale și cinci (5) ghiduri specifice, includ 

informații necesare derulării etapelor de încadrare, de definire a domeniului evaluării și de 

analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului („RIM”). Ghidurile cuprind 

recomandări cu aplicabilitate practică pentru titularii de proiecte în cadrul procedurilor EIA, 

autorităților de mediu care derulează proceduri EIA (în special celor care derulează 

proceduri EIA pentru proiecte majore finanțate din fonduri europene), elaboratorilor de 

RIM. Aceste ghiduri prezintă interes și pentru celelalte autorități care sunt consultate în 

cadrul procedurilor EIA conform prevederilor legale, precum și pentru public, facilitând o 

mai bună participare a acestuia în procedura EIA. Totodată, așa cum se precizează în 

Comunicatul MMAP disponibil aici, ghidurile funcționează ca un sprijin pentru toate 

autoritățile din România în vederea accesării fondurilor europene. 

Aceste ghiduri vin în completarea ghidurilor aprobate prin Ordinul ministrului mediului, 

apelor și pădurilor nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului 

asupra mediului.  

Cele șapte (7) ghiduri prevăzute de Ordinul nr. 269/2020 sunt următoarele: 

1. „Ghid general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului” (Anexa nr. 1); 
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Acest Ghid reflectă conceptul actual de evaluare a impactului asupra mediului 

la nivel european, transpus în România prin Legea nr. 292/2018. Emiterea sa a 

determinat abrogarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 

863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 

2. „Ghidul referitor la evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, care reprezintă adaptarea la cerințele legislației naționale a 

ghidului pentru implementarea art. 7 din Directiva EIA elaborat de JASPERS în 

2013” (Anexa nr. 2); 

3. „Adaptarea ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale 

elaborat de JASPERS (2013) la cerințele legislației naționale și armonizarea 

ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale cu legislația UE în 

domeniu” (Anexa nr. 3); 

4. „Ghidul privind cariere, exploatații miniere de suprafață inclusiv instalații 

industriale de suprafață pentru extracție” (Anexa nr. 4); 

5. „Ghidul privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, 

inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor” (Anexa 

nr. 5); 

6. „Ghidul privind proiectele de realizare a instalațiilor pentru producerea 

energiei hidroelectrice” (Anexa nr. 6); 

7. „Ghidul privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație 

forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului” (Anexa nr. 

7). 

Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 
potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată 

a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 

interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 

(„Ordinul nr. 262/2020”) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 

din 05 martie 2020. Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării. 

Aprobarea Ordinului nr. 262/2020 a fost impusă MMAP în baza prevederilor art. 33, alin. (3) 

din Legea nr. 292/2018, care prevăd în mod expres modificarea Ordinului nr. 19/2010 pentru 
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aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale 

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar („Ordinul 

nr. 19/2010”/„Ghidul”) prin ordin al ministrului MMAP.  

Ghidul stabilește etapele care trebuie parcurse în vederea realizării evaluării adecvate, 

potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice. Această evaluare este obligatorie pentru orice plan/proiect care poate afecta în 

mod semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar, singur sau în combinație cu 

alte planuri/proiecte, care se află în procedură de reglementare sau sunt prevăzute în 

strategii de dezvoltare. Potrivit mențiunilor din Referatul de aprobare al Ordinului nr. 

262/2020, scopul acestui ordin este de a corela prevederile Ghidului cu prevederile Legii 

nr. 292/2018, act normativ care transpune în legislația româneasca Directiva 2014/52/UE 

de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului. 

Principalele modificări legislative sunt prezentate în cele ce urmează: 

• Eliminarea termenului „aviz Natura 2000” și a anexei nr. 3 privind conținutul-cadru 

al Avizului Natura 2000. Acest termen a fost eliminat din Ghid ca urmare a 

modificărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecția mediului de către Legea nr. 292/2018.  

• Corelarea prevederilor Ghidului cu prevederile Legii nr. 292/2018 cu privire la 

deciziile pe care autoritatea le poate lua ca urmare a derulării etapelor 

procedurale. 

• Revizuirea Anexei la Ordinul nr. 262/2020 având ca obiect formularul ce trebuie 

transmis de autoritatea de mediu către Comisia Europeană în conformitate cu art. 

6 din Directiva Habitate 92/43/CEE2 și Comunicarea Comisiei C(2018) 7621 privind 

„Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozițiile articolului 6 din Directiva 

92/43/CEE (Directiva Habitate)”. 

• Eliminarea etapei soluțiilor alternative ca etapă distinctă în cadrul procedurii de 

evaluare adecvată, și plasarea acesteia în cadrul etapei aferente studiului de 

evaluare adecvată. Această modificare este menită să implementeze art. 29 din 

Anexa nr. 5 din Legea nr. 292/2018 care prevede că etapa studiului de evaluare 

adecvată cuprinde și soluțiile alternative. 

roxana.pana@tuca.ro 

marius.gheldiu@tuca.ro  

 
2    Art. 6 (4) „Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 

alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public 
major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile compensatorii 
necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul membru informează Comisia 
cu privire la măsurile compensatorii adoptate”. 
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Editori 

Aspectele de dreptul mediului şi reglementările în domeniul obținerii avizelor, 

acordurilor, permiselor de mediu reprezintă două domenii-nişă ale legislației românești 

şi europene, în care avocații Țuca Zbârcea & Asociații au dobândit o bogată experienţă, 

prin gestionarea unora din cele mai complexe proiecte derulate până în prezent în 

România în sectorul minier, al energiei, petrolului şi gazelor naturale, precum şi în 

industria siderurgică. Echipa firmei oferă asistență juridică în legătură cu toate etapele 

procedurale de urmat pe lângă autorităţile competente (primării, autorităţi locale de 

mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor etc.) privind proceduri complexe precum 

IPPC, BAT, proceduri de evaluare a impactului de mediu, emiterea de certificate de 

urbanism, dezbateri publice şi organizaţii de mediu, proceduri de mediu 

transfrontaliere etc. De asemenea, serviciile noastre includ asistenţă juridică privind 

toate problemele de mediu adiacente unor proiecte de fuziuni şi achiziţii, parteneriate, 

contracte de exploatare pe termen lung etc., redactarea și negocierea acordurilor de 

mediu pentru repartizarea răspunderilor de mediu trecute și viitoare. 
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă 

rugăm să contactaţi avocaţii sus-menţionaţi. 
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