
Lista de verificare cerinţe de mediu pentru beneficiarii finali Anexa nr. 5

Nr. 
crt. Elemente de verificat Da Nu N/A Observaţii

1

S-a realizat o evaluare a proiectului dacă acesta poate avea un impact
semnificativ asupra mediului, înainte de a fi autorizat? (Verificaţi dacă s-a
realizat o astfel de evaluare. Verificaţi dacă AM cunoaşte prevederile Directivei
Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor asupra mediului a unor
proiecte publice sau private, amendată prin Directiva 2003/35/EC)

Adresa beneficiar: Valoare proiect:

LISTA DE VERIFICARE CERINŢE DE MEDIU
pentru beneficiarii finali

Misiune:
Nume beneficiar:

Nume proiect:
Număr proiect:
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2

Sunt implementate verificările de management în domeniul mediului
(realizate de către AM) care trebuie să controleze dacă beneficiarul a
respectat Directivele aplicabile verificând dacă s-au obţinut acordurile
necesare de la autorităţile naţionale competente, conform prevederilor
aplicabile? (Verificaţi dacă AM cunoaşte directivele:Directiva Consiliului
85/337/EEC privind evaluarea efectelor asupra mediului a unor proiecte publice
sau private, amendată prin Directiva 2003/35/EC, Directiva Consiliului
90/313/EEC, amendată prin 2003/4/EC, Directiva Consiliului 79/409/EEC
privind protejarea păsărilor sălbatice; Directiva Consiliului 92/43/EEC privind
conservarea habitatelor naturale precum mşi a florei şi a faunei; Directiva
2000/60/EC de înfiinţare a Cadrului Comunitar de Acţiune privind politica apelor,
amendată prin Directiva 2008/32/EC; Directiva Consiliului 2006/12/EC a
Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile. Verificaţi dacă AM
verifică respectarea acestor prevederi.) 

3

Autorităţile de management au acces la expertiza internă sau externă,
pentru a-i ajuta să identifice toate problemele relevante de mediu aferente
tipului de proiect aprobat? Relaţiile strânse de lucru cu agenţiile naţionale
de mediu pot fi stabilite pentru a ajuta autorităţile de management în acest
sens

Întocmit de:                                          

Data:

Semnătura:
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