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Abrevieri:
ANPM
ASC
SCDTD RO-BG
SEA
SEAU
SNPACB
TEN-T
UAT

Agenţia națională pentru protecţia mediului
Adaptarea la Efectele schimbărilor climatice
Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România – Bulgaria
Evaluare strategică de mediu (strategic environmental assessment)
Staţie de epurare a apelor uzate
Strategia Naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii
Reţeaua trans-europeană de transport
Unitate administrativ teritorială
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1 EXPUNEREA CONŢINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR
PRINCIPALE ALE STRATEGIEI ŞI RELAŢIA CU ALTE
PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE
1.1 CONTEXT
Strategia este elaborată în cadrul proiectului ”Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria” (SPATIAL), proiect finanțat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013, finanțat de la bugetul de stat și bugetele
locale și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi care este implementat în cadrul
unui parteneriat având ca lider de proiect Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
din România și un număr de alți 11 parteneri din România și Bulgaria.
Proiectul are în vedere atingerea următoarelor obiective:
1. Realizarea unei evaluări cuprinzătoare a coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi a
competitivităţii economice a zonei transfrontaliere România – Bulgaria;
2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială pentru dezvoltarea spaţială şi economică durabilă
a zonei transfrontaliere România – Bulgaria;
3. Configurarea unei baze de date teritoriale cuprinzătoare şi operaţionale pentru zona
transfrontalieră România – Bulgaria;
4. Dezvoltarea şi implementarea de instrumente de monitorizare teritoriale eficiente şi durabile;
5. Dezvoltarea şi punerea în aplicare a proiectului-pilot relevant ca o contribuţie majoră pentru
continuarea unei implementări durabile;
6. Creşterea conştientizării în aria transfrontalieră România-Bulgaria pentru problemele comune şi
soluţiile durabile în zonă şi pentru o promovare eficientă a regiunii.
Pentru implementarea proiectului au fost avute în vedere șase pachete de lucru, după cum urmează:
 Pachetul de lucru 1: Management și comunicare;
 Pachetul de lucru 2: Dezvoltarea unei metodologii comune și a unui sistem de monitorizare
pentru dezvoltarea teritorială;
 Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea resurselor comune pentru analiza planificării teritoriale și a
Strategiei;
 Pachetul de lucru 4: Analiza și diagnoza situației curente în cadrul ariei transfrontaliere;
 Pachetul de lucru 5: Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială comună a ariei
transfrontaliere România – Bulgaria și a recomandărilor de politici;
 Pachetul de lucru 6: Dezvoltarea și implementarea de proiecte pilot în cadrul ariei
transfrontaliere România – Bulgaria.
Strategia Comună de Dezvoltare Teritorială a Zonei transfrontaliere România-Bulgaria este elaborată
în cadrul pachetului de lucru 5 și reprezintă instrumentul de bază în fundamentarea politicilor de
dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere România-Bulgaria, acoperind trei orizonturi temporale:
scurt (1-6 ani), mediu (7-15 ani) şi lung (16-30 ani).
Prin aplicarea măsurilor identificate în cadrul acestei Strategii se urmăreşte transformarea ariei
transfrontaliere România-Bulgaria într-o regiune atractivă, funcţională şi coezivă, o adevărată poartă
de intrare spre Europa de Sud-Est.
Strategia oferă viziunea unei dezvoltări spaţiale integrate a ariei transfrontaliere, cu accent pus pe
particularităţile spaţiului căruia i se adresează: caracterul periferic, patrimoniul cultural şi istoric,
7
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elementele de mediu, reţelele de transport.
Strategia are în vedere sublinierea şi valorificarea identităţii regionale, nu numai prin evidențierea
valorilor comune, ci şi prin punerea în valoare a elementelor de cooperare şi de schimb între cele
două state. În acest sens sunt abordate oraşele pereche (twin cities), dezvoltate de o parte şi de alta
a Dunării ca motoare teritoriale, rolul de coridor de dezvoltare al Dunării, precum şi rolul Mării
Negre.
Prezenţa şi potenţialul principalelor centre urbane din zonă este optimizată în conexiune cu
coridoarele de transport europene, fiind evidenţiat potenţialul endogen al zonei transfrontaliere
România-Bulgaria, completat prin valoarea adăugată reprezentată de Dunăre şi Marea Neagră.
Situarea geografică a ariei transfrontaliere între capitalele celor două state poate constitui o premisă
pentru identificarea şi sprijinirea unor axe de dezvoltare, după cum existenţa resurselor naturale
inegal distribuite poate reprezenta baza cooperării în vederea punerii în valoare a potenţialului local.

1.2 METODOLOGIE ŞI CADRU LEGAL
1.2.1 Politici şi obiective de protecţie a mediului
Obiectivele de protecţie a mediului la nivel internaţional/ comunitar sunt reflectate în convenţiile
internaţionale şi politicile Uniunii Europene cu privire la mediu şi dezvoltare durabilă. Raportul de
Evaluare Strategică de Mediu va trece în revistă obiectivele de protecţie a mediului la nivel
internaţional/ comunitar, relevante pentru Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România – Bulgaria (SCDTD RO-BG) şi va evalua modul în care aceste obiective
şi orice consideraţii legate de mediu au fost luate în considerare în timpul pregătirii strategiei.
În cazul României, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030, împreună cu alte
documente de programare strategică legate de protecţia mediului, cum ar fi: Strategia Naţională
privind biodiversitate 2013 - 2020, Strategia Naţională privind schimbările climatice 2013 - 2020, etc.
vor fi luate în considerare, ca fiind relevante pentru prioritizarea obiectivelor de protecţie a mediului
stabilite la nivel naţional, armonizate cu obiectivul strategiei.
În cazul Bulgariei, Strategia de Dezvoltare Regionala 2012-2020, împreună cu alte documente cum ar
fi Strategia Districtuală pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, Programul pentru Dezvoltarea
Zonelor Rurale 2014-2020, Conceptul Naţional pentru Amenajarea Teritoriului pentru perioada 20132025 sunt documentele strategice călăuzitoare şi de programare care specifică obiectivele politicilor
de dezvoltare ale ţării pentru perioada următoare. Strategia Naţională pentru Protecţia
Biodiversităţii, Strategia Energetică a Bulgariei până în 2020 şi alte documente strategice au fost, de
asemenea, luate în consideraţie în analiza SEA a conformării Strategiei cu angajamentele naţionale.
Raportul SEA analizează conformarea şi compatibilitatea prevederilor SCDTD RO-BG cu obiectivele
acestor documente, ca şi cu multe alte planuri şi programe, identificate în etapa de definire a
domeniului.

1.2.2 Cadrul Legal pentru SEA
Evaluarea Strategică de Mediu se va realiza în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2001/42/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor
planuri şi programe asupra mediului (Directiva referitoare la Evaluarea Strategică de Mediu), aşa cum
sunt transpuse în legislaţiile naţionale de către România şi Bulgaria.
În plus, Evaluarea Strategică de Mediu se va realiza cu respectarea prevederilor prezentate în
următoarele documente:
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Ghidul Comisiei Europene CE cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2001/42/CE privind
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului;
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică, cu modificările ulterioare;
Evaluarea planurilor şi proiectelor care afectează în mod semnificativ siturile Natura 2000 - 2002,
orientări metodologice cu privire la dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) şi (4) din Directiva
Habitate 92/43/CEE;
Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu pentru politica de coeziune 2007-2013 "(SEA
Handbook) - ianuarie 2006, Reţeaua de "Ecologizare a Programelor de Dezvoltare Regională";
Ghid privind integrarea schimbărilor climatice şi a biodiversităţii în evaluarea strategică de mediu
- UE, 2013;
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenţia
EIA), adoptată la Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22
din 22 februarie 2001 şi ratificată de Bulgaria printr-o lege (SG. 86/1999) ;
Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Kiev, Ucraina, la 21 mai 2003, ratificată de
România prin Legea nr. 349 din 18 noiembrie 2009 şi ratificată de Bulgaria printr-o lege (SG,
97/2006).

Legislaţia naţională specifică, manualele şi ghidurile elaborate de România şi Bulgaria sunt, de
asemenea, luate în considerare. Lista de documente-cheie legate de realizarea evaluării strategice de
mediu este prezentată mai jos.
Cadrul legal românesc şi Documente relevante referitoare la realizarea Evaluării Strategice de Mediu:
 Legea protecţiei mediului - promulgată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OU) nr .
195/2005, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată în continuare prin
Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 57/2007, 114/2007 şi 164/2008;
 Legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale şi a florei şi
faunei sălbatice (care transpun Directiva 92/43/CEE, cu modificările sale) - promulgate prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr . 57/2007, aprobată şi modificată prin Legea nr.
49/2011;
 Ghid metodologică privind evaluarea adecvată a efectelor potenţialelor planuri / programe şi
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar - aprobată prin Ordinul
Ministrului nr. 19/2010;
 Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind procedura de realizare a evaluării de mediu (SEA )
pentru planuri şi programe (transpunere a Directivei 2001/42/CE)
 "Manualul referitor la finalizarea evaluării de mediu pentru planuri şi programe", 2006, aprobat
prin Ordinul Ministrului nr. 117/2006;
 "Ghid Generic de evaluare strategică de mediu" - 2007, completată de echipa Ramboll
Consortium în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi
aplicarea Evaluărilor Strategice de Mediu şi raportarea Directivelor " - EuropeAid/121491
/D/SER/RO (PHARE 2004 / 016 - 772.03 0.03);
 Linii directoare privind evaluarea strategică de mediu pentru următoarele sectoare: planificarea
utilizării terenurilor; de transport şi energie - 2007, completate de către echipa Ramboll
Consortium în cadrul proiectului " Consolidarea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi
aplicarea Evaluărilor Strategice de Mediu şi raportarea Directivelor " -EuropeAid/121491 /D/SER
/ RO (PHARE 2004 / 016 - 772.03.03).
Cadrul legal in Bulgaria şi documente relevante referitoare la realizarea Evaluărilor Strategice de
Mediu sunt:
 "Manual pentru Evaluarea de mediu a planurilor şi programelor în Bulgaria", 2002, elaborat de
către Consorţiu cu participarea POVVIK OOS şi cu colaborarea şi sprijinul editorial al Ministerului
9
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Mediului şi Gospodăririi Apelor, Bulgaria.
Legea Protecţiei Mediului (EPA) - promulgată în SG, topic 91 /2002, modificat ultima dată în SG
66/2013;
Ordonanţa pentru condiţiile şi ordinea de pregătire a evaluării de mediu ale planurilor şi
programelor (Ordonanţa EA) - promulgate în SG, topic 57/2004, modificat ultima dată în SG
94/2012;
Legea privind Diversitatea Biologică (BDA) - promulgat în SG, topic 77/2002, modificat ultima
dată în SG 66/2013;
Legea Apelor - promulgata in SG, topic 67/1999, modificata ultima data SG 26/2014;
Ordonanţa pentru condiţiile şi ordinea de executare a evaluării corespunzătoare planurilor,
programelor, proiectele şi propunerilor de investiţii în funcţie de obiectivele de conservare a
siturilor de protecţie (Ordonanţa AA) - promulgat în SG, topic 73/2007, modificat ultima dată în
SG 94/2012.
'

1.2.3 Abordare metodologică
Metodele şi tehnicile prevăzute pentru evaluarea de mediu şi pentru finalizarea rapoartelor de
mediu sunt cele menţionate în ghiduri şi manualele prezentate în secţiunile anterioare, în special în
următoarele documente:
 Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu pentru politica de coeziune 2007-2013"
(Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu) - ianuarie 2006, Reţeaua "Programelor
Ecologice de Dezvoltare Regională";
 Ghidul referitor la Integrarea Schimbărilor Climatice şi Biodiversităţii în Evaluarea Strategică de
Mediu - Uniunea Europeană, 2013;
Pentru a permite identificarea interacţiunilor între Strategie şi mediu, SEA include o analiza a
condiţiilor existente (de referinţă) a componentelor şi factorilor de mediu şi evaluează obiective
Strategiei în raport cu acestea.
Raportul SEA analizează şi evaluează efectele semnificative probabile asupra mediului, inclusiv efecte
secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive
şi negative ale activităţilor propuse, care sunt discutate pe componente separate (biodiversitate, sol,
apa, aer, etc.).
Pentru a conferi documentului de programare calitatea referitoare la protecţia mediului, la dispoziţia
echipei de programare sunt furnizate recomandări bazate pe analiza SEA, privind modalitatea de
tratare a impactului asupra mediului, inclusiv masuri pentru a preveni, reduce sau elimina efectele
adverse. De asemenea, au fost luate in considerare alternative, inclusiv opţiunea „ZERO", care se
defineşte ca „referinţă" pentru întregul proces de evaluare.

1.3 LOCALIZARE
Din punct de vedere geografic, zona transfrontalieră analizată în cadrul strategiei, cuprinde malul
nordic al Dunării (România) între Podișul Mehedinți, Câmpia Română, Delta Dunării și Marea Neagră
și malul sudic al Dunării (Bulgaria) între Stara Planina (formațiune muntoasă în vest) și Câmpia
Dunării, până la Marea Neagră. Prin amplasamentul său și prin condițiile de accesibilitate dată de
elementele de cadru natural (Marea Neagră şi Dunăre) zona transfrontalieră reprezintă un element
de legătură între Europa Centrală şi Orient.
Frontiera dintre România şi Bulgaria, este cuprinsă între Pristol (România) la vest și Vama Veche la est
și are o lungime de 631,3 km. Partea fluvială a Dunării (470 km) reprezintă 75% din lungimea
frontierei și este cuprinsă între oraşele Vidin (Bulgaria) şi Silistra (Bulgaria), respectiv Calafat și
Călărași (România). Partea terestră a frontierei, cuprinsă între Călărași-Silistra și Marea Neagră,
separă județul Constanța (România) de oblasti Silistra și Dobrich (Bulgaria) între cursul Dunării și
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Marea Neagră.
Zona transfrontalieră reprezintă un teritoriu de 71.930 Km2 locuit de 5,104 milioane de locuitori, și
este constituită din 16 teritorii administrative de nivel NUTS III (judeţe şi districte/ oblast), ce fac
parte din şase regiuni de dezvoltare de nivel NUTS II. Teritoriul analizat în studiu este compus din
următoarele unităţi administrativ teritoriale:
 Romania: şapte judeţe (54.66% din suprafața transfrontalieră / 14.49 % din suprafața națională)
respectiv Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi și Constanţa;
 Bulgaria: nouă districte (oblast) (45.34% din suprafața transfrontalieră / 29.38 % din suprafața
națională) respectiv Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Turnovo, Ruse, Silistra, Dobrich şi
Razgrad.
și se învecinează în context teritorial astfel:
 Nord - pe teritoriul României: județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Ialomița, Tulcea
 Vest - pe teritoriul României: județul – Caraș Severin și Republica Serbia
 Vest - pe teritoriul Bulgariei: Republica Serbia
 Sud - pe teritoriul Bulgariei: districtele (oblasti) Sofia, Lovech, Gabrovo, Stara Zagora, Sliven,
Shumen, Varna
 Est - Marea Neagră.
Zona transfrontalieră se află sub influența a patru oraşe importante: capitala României - București,
capitala Bulgariei - Sofia, capitala Serbiei - Belgrad și Istanbul - cel mai important centru comercial al
Turciei. O caracteristică a zonei o reprezintă cele șapte perechi de orașe port: Calafat-Vidin, BechetRahova, Turnu Măgurele-Nicopole, Zimnicea-Svishtov, Giurgiu-Ruse, Olteniţa-Tutrakan, CălăraşiSilistra.

Figura 1: Zona transfrontalieră România-Bulgaria

1.4 DESCRIEREA SUMARĂ A STRATEGIEI
1.4.1 Viziune
Strategia regiunii transfrontaliere România-Bulgaria reprezintă o secvență integrată a dorințelor de
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progres ale celor două state membre exprimate prin documente de planificare, năzuind ca în
perioada 2014-2030 să realizeze dezvoltarea integrată a teritoriului, prin acțiuni concertate ce
vizează creșterea economică echilibrată, reabilitarea urbană și rurală, conservarea patrimoniului
natural și cultural și întărirea capacităților instituționale și umane.
În urma analizei strategice, a rezultat următoarea viziune:
Zona Transfrontalieră 2030:
Regiune dunăreană, în care contribuția comună a României și Bulgariei conduce la conectarea
locurilor și oamenilor pentru consolidarea unui teritoriu competitiv, într-un cadru natural și
cultural valoros.
Viziunea susține dezvoltarea durabilă a unui model regional policentric a cărui arhitectură se
bazează pe patru piloni:
 Pilon 1: Conectivitatea zonei transfrontaliere
 Pilon 2: Rolul economic al orașelor
 Pilon 3: Valorile culturale și naturale
 Pilon 4: Capacitatea instituțională
Materializarea modelului se bazează pe integrarea următoarelor intervenții care au ca scop:
1. Creșterea competitivității zonei transfrontaliere prin mărirea gradului de conectivitate cu
sistemul de transport și energetic al Uniunii Europene, realizată prin operațiuni ce vizează
îmbunătățirea navigației pe Dunăre și modernizarea infrastructurii portuare;
2. Întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin dezvoltarea rețelei urbane a zonei
transfrontaliere, realizată prin operațiuni de regenerare a orașelor și de îmbunătățire a
legăturilor dintre orașe și zonele rurale din zona lor de influență;
3. Asigurarea unei dezvoltării durabile a teritoriului transfrontalier, prin valorificarea potențialului
natural și cultural în scop turistic, prin operațiuni de protecție, restaurare sau reconstrucție
ecologică a Dunării, însoțite de măsuri de combatere a efectelor negative generate de
schimbările climatice.

1.4.2 Obiectivele planului
Obiectiv strategic 1:
Dezvoltarea conectivității zonelor urbane și metropolitane pentru susținerea unei dezvoltări
teritoriale policentrice durabile
Obiectiv strategic 2:
Întărirea rolului orașelor dunărene prin creșterea atractivității spațiului public și asigurarea de
utilități și servicii de interes general pentru locuitori și turiști
Obiectiv strategic 3:
Consolidarea rețelei de valori culturale și naturale și conectarea acesteia la rețele similare din
regiunea Dunării și a Mării Negre
Obiectiv strategic 4:
Dezvoltarea capacității instituționale necesare cooperării, pentru creșterea coeziunii economice,
sociale și teritoriale

1.4.3 Lista proiectelor strategice
Proiecte strategice finanțate în perioada de programare 2014-2020
Proiectele strategice ce susțin o dezvoltare integrată a zonei transfrontaliere sunt listate în
conformitate cu axele și codurile Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră.
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Tabel nr. 1: Lista proiectelor strategice
cod
Proiecte strategice
proiect

a1-1
a1-2
a1-3
a1-4
a1-5
a1-6
a1-7
a1-8
a1-9
a1-10

a1-11
a1-12
a1-13
a1-14
a1-15
a1-16
a1-17
a1-18
a1-19
a1-20
a1-21
a1-22
a1-23
a1-24
a1-25

a2-1
a2-2

a2-3
a2-4
a2-5
a2-6
a2-7

OBIECTIV STRATEGIC 1 – CONECTIVITATE/ACCESIBILITATE
Proiecte în domeniul infrastructurii de transport
Realizare tronson Calafat-Craiova din rețeaua TEN-T principală
Realizare tronson Craiova-Alexandria-București din rețeaua TEN-T
principală
Finalizare tronson Vidin-Montana-Sofia din rețeaua TEN-T principală
Realizare tronson Sofia – Veliko Târnovo-Ruse din rețeaua TEN-T
principală
Realizare tronson Ruse-Varna din rețeaua TEN-T principală

axa prioritară
Axa prioritară
1:
O regiune
bine
conectată

Reconstruire,
îmbunătățirea
drumurilor
(autostrăzilor) naționale,
regionale sau locale

Realizare tronson Constanta-Varna din rețeaua TEN-T extinsă
Modernizarea traversării Giurgiu-Ruse (pod rutier și feroviar)
Realizarea traversări rutiere Călărași-Silistra (pod rutier)
Realizarea traversării Turnu Măgurele-Nicopole (pod rutier)
Modernizarea drumurilor naționale de-a lungul Dunării, pe tronsoanele
Calarași –Giurgiu; Giurgiu-Tg Măgurele;-Tg Magurele-Calafat (Romania)
Modernizarea drumurilor naționale, de-a lungul Dunării, pe tronsoanele
Silistra-Ruse; Ruse-Nicopole; Nicopole-Vidin (Bulgaria)
Modernizarea drumului Călărași-Drajna - legătura cu autostrada A2
(Romania)
Modernizarea drumulului Dobrich-Silistra (Bulgaria)
Realizarea nodului multimodal regional Giurgiu-Ruse
Realizarea nodului multimodal regional Calafat-Vidin
Modernizarea porturilor Calafat, Giurgiu (Romania)
Modernizarea porturilor Vidin, Ruse (Bulgaria)
Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostare în porturile
Bechet, Tg Măgurele, Zimnicea, Oltența, Călărași (Romania)
Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostarea navelor în
porturile Oriahovo, Nicopole, Svistov, Tutrakan, Silistra(Bulgaria)
Lucrări de dragare pentru prevenirea blocării traficului pe Dunăre a
navelor turistice
Achiziționare/instalare echipamente de intervenții în situații de urgență
Realizarea unei linii de transport public terestru între orașele GiurgiuRuse
Dezvoltarea și modernizarea centrelor de informare privind siguranța
traficului în porturile Vidin-Calafat, Ruse-Giurgiu, Călărași-Silistra
Extinderea și modernizarea sistemelor de monitorizare și semnalizare a
nivelului Dunării
Dezvoltarea unui sistem de supraveghere a zonei cheiurilor porturilor
dunărene
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII
Proiecte în domeniul asigurării condițiilor de siguranță a turiștilor
Realizarea unui sistem integrat de informare pentru turiști în orașele
port
Realizarea unui sistem integrat de intervenție în situații ce afectează
turiștii (Servicii taxi, Servicii medicale, Servicii poliție, Servicii asistență
juridică)
Camere supraveghere în zona hotelieră
Proiecte în domeniul dezvoltării durabile a turismului
Plan de marketing turistic pentru zona costieră a Mării Negre
Plan de marketing pentru zona turistică fluvială (tronson 1: GiurgiuCălărași și tronson 2: Calafat-Zimnicea
Plan de management al patrimoniului cultural tangibil pentru zone
urbane construite protejate a orașelor port
Semnalizare trasee turistice, foișoarea și observatoare în zone protejate

cod

Căi navigabile și porturi
(TEN-T)

Axa prioritară
1:
O regiune
bine
conectată

Sisteme inteligente de
transport (management
cerere, sistem de taxare,
monitorizare IT, sistem
de control și informație)

Axa Prioritară
2:
O regiune
verde

Dezvoltarea și
promovarea
potențialului turistic din
zone naturale

Proiecte în domeniul recreerii
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a2-8
a2-9
a2-10

a2-10
a2-11
a2-12
a2-13
a2-14

a2-15
a2-16
a2-17
a2-18
a2-19
a2-20
a2-21
a2-22

a2-23
a2-24
a2-25
a2-26

a2-27
a2-28
a2-29
a2-30

a2-33
a2-34
a2-35
a2-36

a3-1
a3-2
a3-3
a3-4
a3-5
a3-6
a3-7

a3-8
a3-9
a3-10

Realizarea de piste biciclete și căi pietonale în zone cu peisaje naturale
specifice
Realizarea de zone pentru concursuri de caiac/canoe
Amenajarea de trasee pentru alergări, concurs biciclete
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII
Proiecte în domeniul reabilitării patrimoniului cultural
Reabilitare clădiri publice pentru activități multiculturale
Restaurare, conservare clădiri de patrimoniu, clădiri tradiționale și
monumente
Asigurare căi de acces și facilități pentru vizitare obiective turistice
Restaurare, conservare situri arheologice
Dezvoltare trasee și zone turistice culturale

Protejarea, dezvoltarea
și promovarea
patrimoniului cultural
public

Proiecte în domeniul promovării valorilor culturale specifice zonei
Ghiduri, hărți tematice turistice
Festival de filme și teatru
Concursuri și dezbateri culturale tematice
Expoziții, Conferințe și târguri turistice
Concursuri și expo gastronomice
Ghiduri pentru construcția construcțiilor conform stilurilor de
arhitectură și a modurilor de construcție tradiționale
Concursuri de folclor (cântece, dans) și port popular
Publicații privind legende și mituri
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII
Protejarea și restaurarea mediului natural
Refacere a habitatelor acvatice, ecosisteme, specii, material genetic
Marcare, semnalizare și securizare zone protejate
Culegere date și realizare hărți pentru monitorizarea stării ecologice a
Dunării
Planuri de observare în zone cu habitate acvatice și a păsări (ex.
migrația peștilor/păsărilor)
Proiecte în domeniul protecției și conservării biosferei
Evaluare a stării zonelor afectate de colmatare antropică
Refacere a habitatelor acvatice, ecosisteme, specii, material genetic
Marcare, semnalizare și securizare zone protejate
Planuri de management pentru zone naturale protejate identificate

Protejarea și
conservarea
biodiversității,
protejarea naturii și a
infrastructurii verde.

Protejarea, restaurarea
și utilizarea durabilă a
siturilor Natura 2000

Proiecte în domeniul cunoașterii biosferei Dunării și Mării Negre
Vizite de studiu
Simpozioane / seminarii
Prelegeri / formare
Publicații / filme
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII
Proiecte în domeniul combaterii riscurilor
Dezvoltare sisteme de monitorizare a riscurilor naturale și antropice
Gestionarea apei provenită din inundații pentru irigarea ulterioară a
terenurilor agricole
Planul de management al debitelor de apă pe cursul Dunării
Achiziționarea de echipamente pentru intervenții în cazul inundațiilor,
incendiilor, alunecărilor de teren, furtuni
Realizarea de plantări și împăduriri ale zonelor afectate de alunecării de
teren sau furtuni
Lucrări de prevenire și combatere a deșertificării cu prioritate în județul
Dolj
Realizarea de operațiuni de decolmatare și reprofilări maluri, și de
utilizare sedimente
Proiecte în domeniul prevenirii și combaterii a riscurilor industriale
Hărți cu indicarea surselor poluatoare
Hărți cu indicarea terenurilor poluate provenite din activități industriale
Studii de fezabilitate pentru depoluarea terenurilor din zone
portuare/industriale

Axa prioritară
3:
O regiune
sigură

Adaptarea la schimările
de mediu și prevenirea și
managementul riscurilor
(eroziune, incendiu,
inundații, furtuni și
secetă, inclusiv măsuri
de
conștientizare/prevenire,
protecție civilă și sisteme
de management și
infrastructură

Prevenirea riscurilor și
managementul riscurilor
fără legătură cu
schimbări climatice
(cutremur) și riscuri
antropice (accidente
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a3-11
a3-12

Achiziționarea de echipamente necesare monitorizării calității aerului și
apei
Achiziționarea de echipamente pentru intervenție în accidente
industriale

OBIECTIV STRATEGIC 2: ATRACTIVITATEA REGIUNII
Proiecte în domeniul dezvoltării capitalului uman
a4-1
a4-2
a4-3
a4-4

Consultanță ocupațională persoane vârstnice active
Consiliere ocupațională pt. tineri
Cursuri de formare pentru persoane fără un loc de muncă
Practică în firme în domeniul turistic, transport, agroalimentar

a4-5
a4-6
a4-7

Cursuri de formare pentru persoane fără un loc de muncă
Planuri pentru identificare mix marketing tematic al firmelor
Servicii de consultanță tematică specializate

a4-8

Cursuri de ucenicie/practică realizat între firme private, administrația
locală și instituții de învățământ
Dezvoltare unei curicula de învățământ adaptate pieței locale de
muncă/nișei de piață
Asigurarea de locuințe pentru personalul din sănătate și educație
Dezvoltarea de ateliere/laboratoare tematice de practică/ucenicie

a4-9
a4-10
a4-11

Axa prioritară
4: O regiune
educată/
calificată și
incluzivă

tehnologice) inclusiv
măsuri de
conștientizare/prevenire,
protecție civilă și sisteme
de management și
infrastructură
Acces la muncă pentru
persoane in căutarea
unui loc de muncă,
pentru populația inactivă
inclusiv cei pe termen
lung, pentru cei excluși
din piața de muncă
precum și prin inițiative
și suport pentru
mobilitatea forței de
muncă
Adaptarea la schimbare
a forței de muncă,
întreprinderilor și a
întreprinzătorilor
Modernizarea
instituțiilor legate de
piața de muncă, precum
servicii publice și private
de angajare,
coordonarea cu nevoile
pieței de muncă,
incluzând acțiuni care
întăresc mobilitatea
muncii la nivel
transnațional sau de
scheme de mobilitate și
o mai bună cooperare
între instituții și actori
relevanți

OBIECTIV STRATEGIC 2: ATRACTIVITATEA REGIUNII
Proiecte în domeniul prevenirii cazurilor de îmbolnăvire
a5-1
a5-2
a5-3

Centru de informare privind situația de sănătate transfrontalieră
Achiziționare echipamente, medicație pt. prevenirea, stoparea
epidemiilor
Ateliere de lucru specializate pt. privind prevenirea epidemiilor

Axa prioritară
5: O regiune
eficientă

OBIECTIV STRATEGIC 4: MANAGEMENT PUBLIC SI GUVERNARE
Proiecte în domeniul creșterii capacității de planificarea spațială a
teritoriului transfrontalier
a5-4
a5-5
a5-6
a5-7
a5-8

Organizarea informațiilor spațiale necesare planificării zonei costiere
Marea Neagră
Organizarea datelor spațiale necesare planificării dezvoltării cursului
Dunării
Identificarea zonelor de dezvoltare cu efect transfrontalier negativ
Realizarea studiilor sectoriale și realizarea planului de mobilitate
transfrontalieră
Studii de fezabilitate pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea

Investiții în dezvoltarea
capacității investiționale
și în creșterea eficienței
administrației și a
serviciilor publice la nivel
național, regional, local
în vederea realizării
reformelor, o mai bună
reglementare, și
guvernare.
Axa prioritară
5: O regiune
eficientă

Proiecte în domeniul dezvoltării formelor asociative, de consultare și
luare a deciziilor privind inițiative și proiecte de interes comun

a5-9
a5-10

Inființare Comitet Consultativ al Porturilor Dunărene
Publicarea Buletinului informativ Dunărea
Organizarea de dezbateri asupra aspectelor integrate privind activitatea
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a5-11
a5-12
a5-13

a5-14
a5-15

a5-16
a5-17
a5-18
a5-19
a5-20

a5-22
a5-23
a5-24

de transport fluvial, calitatea apei și fauna acvatică
Organizarea de dezbateri privind calitatea serviciilor în turism și
creșterea oportunităților de locuri de muncă
Realizarea unui proiect comun privind regenerare și dezvoltare a
orașelor port dunărene prin instrumentele financiare Jessica
Proiecte pentru reducerea infracționalității transfrontaliere
Montare camere luat vederi zona cheiurilor
Organizarea de workshopuri-tematice, Cursuri formare și Vizite de studii
în alte zone transfrontaliere pentru creșterea capacității administrative
și a reprezentanților comunităților locale în planul comun de
combaterea a infracționalității transfrontaliere
Proiecte în domeniul sistemelor de performanță a serviciilor
Calitatea apei- realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port
pentru evaluarea calității apei potabil și menajere
Calitatea aerului – realizarea unui sistem de benchmarking în orașele
port pentru evaluarea calității aerului din zonele urbane și industriale
Calitatea solului - realizarea unui sistem de benchmarking în orașele
port pentru evidențierea terenurilor poluate, urbane și agricole
Calitatea serviciilor de cazare - realizarea unui sistem de benchmarking
în orașele port pentru evaluarea serviciilor din sectorul HoReCa
Calitatea serviciilor de transport - realizarea unui sistem de
benchmarking în orașele port pentru evaluarea servicii transport local
public/privat

Proiecte în domeniul planificării participative
Realizarea și publicarea Cartei Albe a dezvoltării comunităților dunărene
Formare profesională tematică pentru întărirea funcției publice pentru
funcționarii publici din zona de cooperare transfrontalieră
Realizarea unui ghid comun privind forme de implicare a comunităților
în dezvoltarea locală

Intărirea capacității
furnizorilor de educație,
învățare pe parcursul
vieții, formare și de
politici de angajare și
sociale incluzând pacte
sectoriale și teritoriale
pentru reforme la nivel
național, regional și local

Lista proiectelor de interes comun (propunere proiecte prioritare)
Lista proiectelor prioritare este constituită din proiectele menționate în tabelul de mai sus.
1. Proiect: Observator Teritorial Transfrontalier Romania – Bulgaria
 Organizarea informațiilor spațiale necesare planificării zonei costiere Marea Neagră
 Organizarea datelor spațiale necesare planificării dezvoltării cursului Dunării
 Organizare date spațiale privind structura demografică, socio-economică, culturală și de
mediu a U.A.T.-urilor din zona de cooperare transfrontalieră Romania-Bulgaria
 Monitorizare și raportări anuale
 Expertiză externă și echipamente informatice (soft/hard)
 Proiecte/Studii Cercetare

2. Proiect: Plan de mobilitate pentru orașele port din zona transfrontalieră
 Forme de transport
 Fluxuri de trafic persoane și bunuri
 Plan de combatere a riscurilor și administrarea planului
 Acțiuni-răspuns la evenimente de risc
3. Proiect: Înființare Comitet Consultativ al Porturilor Dunărene
 Asistență juridică privind înregistrarea Comitetului
 Plan de acțiune pe termen mediu și scurt
16

Raport de mediu
Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România – Bulgaria




Schimb de experiență cu organizații similare
Forme și tehnologii suport pentru o comunicare eficace

4. Proiect: Planul comun de combaterea a infracționalității transfrontaliere
 Plan de acțiune
 Cursuri de formare pentru administrație și comunitățilele locale
 Vizite de studii, intership pentru funcționari public în alte zone transfrontaliere pentru
schimb de experiență
 Tehnologie suport (ex. camere de monitorizarea cheiuri orașe port)
5. Proiect: Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole
 fundamentarea oportunității investiției
 studii de prefezabilitate
 analiza financiară
 analiza cost beneficiu
 analiza de risc și senzitivitate
 forme juridice privind acționariatul și managementul investiției
6. Proiect: Modernizarea rețelei de transport terestră TEN-T între Romania și Bulgaria
 Modernizarea traversării Giurgiu-Ruse (pod rutier și feroviar)
 Realizarea legăturii în rețeaua TEN-T a tronsonului Sofia - Ruse
7. Proiect: Realizarea podului dintre Călărași și Silistra
 Traseu de drum pe malul românesc și bulgăresc
 Viaduct de acces pe malul românesc și bulgăresc
 Realizare pod 1680 m
8. Proiect: Realizarea podului pentru legarea porturilor Turnu Măgurele și Nicopole
 Traseu de drum pe malul românesc și bulgăresc
 Viaduct de acces pe malul românesc și bulgăresc
 Realizare pod 850 m
9. Proiect: Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostarea navelor turistice și de marfă
 modernizare porturi Calafat, Giurgiu (Romania)
 modernizare porturi Vidin, Ruse (Bulgaria)
10. Proiect: Realizarea unui sistem integrat de informare și servicii pentru turiști în orașele port din
zona transfrontalieră
 sisteme de informare privind valori culturale și turistice
 sistem de informare la servicii taxi, servicii medicale, servicii poliție, servicii asistență juridică
 echipamente/softuri
11. Proiect: Prevenirea cazurilor de îmbolnăvire în orașele port din zona transfrontalieră
 Centru de informare privind situația de sănătate transfrontalieră (on-line)
 Echipamente, medicație pt. prevenirea, stoparea epidemiilor
 Ateliere de lucru specializate pt. prevenirea epidemiilor
12. Proiect: Promovarea și valorificarea peisajului transfrontalier Romania – Bulgaria
 Identificarea și organizarea informațiilor spațiale a punctelor de belvedere aflate pe parcursul
Dunării (30 de puncte)
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Elaborarea de documentații tehnice și realizarea pentru amenajarea punctelor de belvedere
pentru principalele categorii de peisaje identificate

13. Proiect: Creșterea capacității de gestionare a aspectelor infracționale transfrontaliere
 Organizarea de ateliere de lucru specifice
 Schimburi de experiență cu alte țări ce implementează programe de cooperare
transfrontaliere
 Realizarea de ghiduri și manuale pentru cursuri de specializare
14. Proiect: Realizarea de ateliere și laboratoare tematice pentru practica tinerilor din zona
transfrontalieră (3 cicluri de câte 100 de persoane/an)
 Amenajarea spațiilor de lucru/cercetare prin reamenajarea unor construcții existente
 Mobilarea și echiparea atelierelor/laboratoarelor
 Achiziționare materiale și logistica necesară
 Realizare curricula de pregătire și manuale pentru cursuri de specializare
 Indemnizația personalului implicat în formarea tinerilor
15. Proiect: Dezvoltare trasee și zone turistice culturale - Amenajarea spațiilor de campare aflate
de-a lungul Dunării (20 spații de campare cu o capacitate de 25 de locuri)
 Identificarea și marcarea spațiilor
 Realizarea facilităților pentru asigurarea condițiilor de igienă (duș, WC) și colectare și
transport deșeuri
 Realizarea unui punct administrativ/supraveghere
 Achiziționarea de biciclete folosite în regim de închiriere
 Achiziționarea de forme de navigație fluvială (barcă cu vâsle) în regim de închiriere

1.5 RELAŢIA CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE
Planurile, programele şi strategiile care ar putea interacţiona cu Strategia comună de dezvoltare
teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România Bulgaria sunt analizate în tabelul de mai jos.
Tabel 2. Relaţia strategiei cu alte planuri, programe sau strategii
Planuri, programe, politici
Descriere, obiective / axe prioritare
şi strategii relevante
Nivel internaţional / european
Europa 2020 reprezintă strategia de creștere a UE
pentru perioada 2010- 2020. Urmărind obiectivele
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, Strategia stabilește obiective
ambițioase pentru statele membre în materie de
educație, inovare, energie / mediu, ocuparea forței de
muncă și incluziune socială și pentru îmbunătățirea
Europa 2020 – O strategie
competitivității în general.
europeană pentru o
În ceea ce privește protecția mediului se referă la
creştere inteligentă,
necesitatea de a promova o utilizare mai eficientă a
ecologică şi favorabilă
resurselor, o economie mai ecologică și mai
incluziunii
competitivă. În mod special, își propune
să îndeplinească obiectivele climatice/de energie de
tip 20/20/20 prin reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau
cu 30%, în cazul în care condițiile sunt prielnice, prin
creșterea la 20% a ponderii energiei din surse
regenerabile în consumul final de energie, precum și
creșterea eficienței energetice cu același procent.
Politica de coeziune a UE
Obiective
2014 - 2020
- Realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru

Cum va sprijini SCSTS RO-BG aceste
obiective de protecţie a mediului

Strategia sprijină parţial obiectivele de
mediu ale Strategiei Europa 2020 în
special prin Obiectivul Strategic 1 care
prevede o dezvoltare teritorială
durabilă, susţinerea energetică a
teritoriului în condiţii de eficienţă,
competiţie şi respectare a mediului. În
general, Strategia sprijină o creştere
economică durabilă, cu accent pe
reducerea emisiilor de carbon.

Strategia îşi propune să sprijine o
dezvoltare durabilă, socială şi
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Strategia UE privind
adaptarea la schimbările
climatice (2013)

Strategia privind
biodiversitatea CE (2011

Strategia de dezvoltare
durabilă CE (2009)

o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;
- Concentrarea pe rezultate;
- Maximizarea impactului finanțării UE.
Lista obiectivelor tematice:
- Cercetare şi Inovare;
- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC);
- Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii
- Trecerea la o economie cu emisii scăzute de CO2;
- Adaptarea la schimbările climatice,
- prevenirea și managementul riscurilor ;
- Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor;
- Transport durabil și eliminarea blocajelor din reţeaua
de infrastructuri:
- Ocuparea forței de muncă și sprijinirea mobilității
forței de muncă ;
- Incluziunea socială și combaterea sărăciei
- Educație, competențe și învățare
- Consolidarea capacității instituționale
Obiectivul general este acela de a spori gradul de
pregătire și capacitatea de a răspunde la impactul
schimbărilor climatice la nivel local, regional, național
și UE, dezvoltând o abordare coerentă și îmbunătățind
coordonarea, de exemplu, între strategii naționale de
adaptare și planuri naționale de management al
riscului. Se va acorda prioritate proiectelor pilot de
adaptare care abordează probleme cheie
transsectoriale, transregionale și/sau transfrontaliere.
Vor fi încurajate proiecte cu potențial de demonstrație
și transferabilitate, la fel ca și infrastructura verde și
abordările bazate pe ecosistem pentru adaptare,
precum și proiecte având ca scop promovarea
tehnologiilor inovative de adaptare.
Strategia este concepută pentru a stopa pierderea
biodiversității, restabili ecosistemele în măsura în care
este posibil, și intensifica eforturile de prevenire a
degradării globale a funcțiunilor ecosistemului în UE
până în 2020. De asemenea, are scopul de a accelera
tranziția UE spre o economie verde și eficientă din
punct de vedere al resurselor. Aceste ținte pot fi atinse
printr-o serie de obiective strategice, inclusiv abordări
bazate pe ecosistem pentru atenuarea schimbărilor
climatice și adaptarea la acestea, conservare și sporire
a resurselor naturale folosindu-le într-un mod durabil,
și inovație bazată pe natură pentru refacerea
ecosistemelor și conservarea biodiversității.
Un cadru pentru o viziune pe termen lung a
sustenabilității în care creșterea economică, coeziunea
socială și protecția mediului se află în sinergie și se
sprijină reciproc. Obiectivele specifice de protecție a
mediului includ creșterea gradului de utilizare a
energiei curate și a resurselor naturale pentru
combaterea schimbărilor climatice, reducerea poluării
fonice și a aerului prin promovarea transportului
durabil, precum și conservarea și gestionarea
consumul general de apă și aer.

economică a zonei de graniţă RO – BG.
Toate obiectivele strategice ale
strategiei sunt în concordanţă cu
obiectivele politicii de coeziune a UE.

Obiectivele pentru 2013, 2020, 2030 și acțiunile care
trebuie întreprinse în conformitate cu orientările
strategice ale Uniunii Europene sunt:
1. Schimbările climatice și energia curată
2. Transportul durabil
3. Consumul și producția durabilă
4. Conservarea și gestionarea resurselor naturale
5. Sănătatea publică

Strategia prevede dezvoltarea
teritorială durabilă a zonei de graniţă
RO-BG şi, implicit, este în concordanţă
cu obiectivele de dezvoltare durabilă
stabilite la nivel naţional. Astfel, prin
obiectivele strategice ale strategiei se
urmăreşte: dezvoltarea conectivităţii
zonelor urbane pentru susţinerea unei

Strategia propune o dezvoltare
durabilă inclusiv prin eficientizare
energetică – modernizarea
infrastructurii energetice, promovarea
surselor regenerabile de energie,
cooperare în domeniul energetic. De
asemenea, se propun măsuri de
prevenire şi combatere / intervenţie în
caz de accidente naturale (inundaţii,
alunecări de teren etc.) Toate acestea
reprezintă măsuri de adaptare la
schimbările climatice.
Strategia sprijină obiectivele stabilite în
principal prin obiectivul strategic 3,
prin care se propune consolidarea
reţelei de valori culturale şi naturale şi
conectarea acesteia la reţelele similare
din regiunea Dunării şi Mării Negre.
Astfel, se propune realizarea
coridorului verde al Dunării.
În acelaşi timp, sunt propuse o serie de
proiecte care pot avea un impact
semnificativ asupra mediului biotic în
general (de ex. pod peste Dunăre).

Strategia prevede dezvoltarea
teritorială durabilă a zonei de graniţă
RO-BG şi, implicit, este în concordanţă
cu obiectivele de dezvoltare durabilă
stabilite la nivel european

Nivel Naţional - România

Strategia Naţională pentru
Dezvoltarea Durabilă a
României; Orizonturi 2013
– 2020 - 2030
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6. Incluziunea socială, demografia și migrația
7.Sărăcia globală și provocările dezvoltării durabile
8. Educație și formare
9. Cercetare și dezvoltare, inovare

Programul Național de
Reformă 2011-2013 (PNR)
al României

Strategia de dezvoltare
rurală 2014 – 2020
Strategia de dezvoltare
regională 2014 – 2020

Programul Operaţional
Infrastructura Mare 20142020 (draft 28 aprilie 2014)

PNR este instrumentul de punere în aplicare a
Strategiei Europa 2020 la nivel național și se
concentrează pe măsurile și acțiunile care trebuie
întreprinse pentru a atinge obiectivele acestei strategii
și pentru a elimina blocajele macro-structurale în ceea
ce priveşte creștere economică și ocuparea
forței de muncă. Priorităţile strategice ale PNR sunt:
- Ocuparea forţei de muncă;
- Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI);
- Schimbările climatice și energia curată;
- Educaţie;
- Incluziune socială/ reducerea sărăciei;
Obiectivele naționale de mediu sunt:
- Ţinta naţională 2020: reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră (GES) cu 20% comparativ cu anul de
referință 1990;
- Ţinta naţională 2020: ponderea energiei din surse
regenerabile (SRE) în consumul final brut de energie 24%;
- Ţinta naţională 2020: reducere de 10 Mtoe (19%) din
consumul de energie primară.
SD Rurală: Obiectivul strategic al acestei strategii este
o economie inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, cu accent pe gestionarea durabilă a
resurselor naturale.
Nevoile, identificate ca priorități în această strategie,
se referă la biodiversitate și zone de înaltă valoare
naturală, gestionare și accesibilitate durabile pentru
păduri, extinderea zonelor forestiere, calitatea și
cantitatea apei și emisiile de gaze cu efect de seră
(GES) ale solului și adaptarea la schimbările climatice.
SD Regională: Creşterea continuă a calităţii vieţii prin
asigurarea bunăstării, protecţiei mediului şi coeziunii
economice şi sociale pentru comunităţi sustenabile
capabile sa gestioneze resursele in mod eficient şi sa
valorifice potenţialul de inovare şi dezvoltare
echilibrata economica şi sociala a regiunilor
Obiectiv global:
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu,
energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene,
în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor
naturale.
Obiectivele specifice (extras):
Infrastructură de Transport:
AP1 - Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
AP2 - Creşterea accesibilităţii regionale prin
conectarea la TEN-T centrală
AP3 - Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi
prietenos cu mediul
Infrastructură de Mediu şi protecţia mediului,
managementul riscurilor:
AP4 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor
AP5 - Protejarea şi refacerea biodiversităţii,
remedierea solurilor contaminate şi monitorizarea
calităţii aerului
AP6 - Promovarea adaptării la schimbările climatice,

dezvoltări teritoriale durabile,
asigurarea utilităţilor, creşterea
valorilor culturale şi naturale, creşterea
coeziunii economice, sociale şi
teritoriale. Toate aceste obiective sunt
în concordanţă cu obiectivele de
dezvoltare durabilă.

Strategia va contribui indirect la
atingerea obiectivelor naţionale prin
politicile, programele şi proiectele
propuse, în special: modernizarea
infrastructurii, conectivitate,
promovarea eficienţei energetice şi a
surselor regenerabile de energie,
conştientizare, potenţarea valorilor
naturale, conservarea biodiversităţii
etc.

În general, obiectivele strategiei sunt în
concordanţă cu obiectivele SDR. Nu
sunt prevăzute măsuri sau proiecte cu
efecte directe asupra zonelor rurale
însă proiectele propuse au o influenţă
indirectă asupra acestora prin
asigurarea conectivităţii, unui mediu
de viaţă sănătos, într-un cadru natural
echilibrat, dezvoltarea turismului etc.
Obiectivul SD Regională este în
concordanţă cu viziunea strategiei
(creşterea conectivităţii şi a calităţii
vieţii)

Strategia se aliniază obiectivelor
specifice ale POIM prin dezvoltarea
reţelei TEN-T în cadrul obiectivului 1
(tronson Calafat – Craiova, Craiova –
Alexandria – Bucureşti, Vidin –
Montana – Sofia, Sofia – Veliko Tîrnovo
– Ruse, Ruse – Varna); politici şi
programe în domeniul protecţiei şi
refacerii biodiversităţii, propuneri de
reducere a consumului energetic şi de
adoptare a surselor de energie
alternative.
În strategie nu se prevede
interconectarea sistemului naţional de
transport al gazelor naturale din
România cu statele învecinate.
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prevenirea şi gestionarea riscurilor
Infrastructură de Energie;
AP7 - Energie curată şi Eficienţă energetică
AP8 - Sisteme de transport energie inteligente şi
sustenabile

Planul National de
Management aferent
porţiunii naţionale a
Bazinului Hidrografic
Internaţional al fluviului
Dunărea (PNMBD) şi Planul
de Management al
bazinelor hidrografice (Olt,
Jiu, Argeş-Vedea, DobrgeaLitoral)

Strategia Naţională de
Management al Riscului la
Inundaţii pe termen mediu
şi lung (SMI)
Şi planurile realizate în
cadrul acesteia:
Planul național de
prevenire, protecţie şi
diminuare a efectelor
inundaţiilor;
Planurile bazinale de
management al riscului la
inundaţii;
Planuri judeţene ,
municipale etc. de apărare
împotriva inundațiilor

Master Planul General de
Transport al României
Termen Scurt, Mediu şi
Lung (versiune preliminara,
2013)

Strategia de management
integrat al zonei costiere şi
Planul Strategic de Acţiune
pentru reabilitarea şi
protecţia Mării Negre
Strategia naţională privind
managementul deşeurilor

Obiectiv general: „protecţia pe termen lung, utilizarea
şi gospodărirea echilibrată şi durabilă a resurselor de
apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice, având
ca obiectiv general atingerea „stării bune/potenţialului
bun" (atât ecologic cât şi chimic) a apelor de suprafaţă
şi subterane". Prin acest obiectiv se urmăreşte
rezolvarea problemelor de mediu identificate:

poluarea cu substanţe organice;

poluarea cu nutrienţi;

poluarea cu substanţe periculoase şi



alterări hidromorfologice (întreruperea
conectivităţii longitudinale şi laterale şi schimbări
ale regimului hidrologic).

Obiectiv: „definirea cadrului pentru orientarea
coordonată, intersectorială a tuturor acţiunilor, în
vederea prevenirii şi reducerii consecinţelor
inundaţiilor asupra activităţilor socio-economice, a
vieţii şi sănătăţii oamenilor şi a mediului" şi vizează
gestionarea integrată a apei şi a resurselor adiacente:
amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană,
protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică,
protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi
a zonelor turistice, protecţia individuală ş.a.
Obiectivele economice urmăresc protecţia
infrastructurii economice existente împotriva
inundaţiilor şi garantarea satisfacerii oportunităţilor
economice ale generaţiilor viitoare.
Obiectivele sociale au în vedere protecţia populaţiei şi
a comunităţilor umane împotriva inundaţiilor prin
asigurarea unui nivel acceptabil de protecţie a
populaţiei şi creşterea capacităţii societăţii de a se
dezvolta în condiţiile riscului asumat de producerea a
viiturilor (creşterea rezilienţei).
Rezultatele imediate ale Master Planului sunt
următoarele:

Rezultatul 1: Un plan pe termen lung 2020-2030,
care va contribui la dezvoltarea economică a
României într-un mod durabil.

Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientă a resurselor
financiare în sectorul transporturilor

Rezultatul 3: Conexiuni îmbunătăţite şi, astfel, un
comerţ îmbunătăţit cu ţările vecine

Rezultatul 4: O productivitate crescută pentru
industria şi serviciile din Romania şi, implicit, o
creştere economică mai pronunţată şi un nivel de
trai îmbunătăţit

Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil
(sustenabil)
Planului de protecţie şi reabilitare a ţărmului românesc
al Mării Negre împotriva eroziunii şi promovării unui
management integrat al zonei costiere
Plan de Management Integrat privind protecţia
eroziunii costiere a Mării Negre şi stabilirea zonelor
prioritare de reabilitare şi protecţie
Program integrat de monitorizare a zonei costiere
Prevăd atingerea ţintelor europene cu privire la
gestiunea durabilă a deşeurilor, respectiv gospodărirea

Prin strategie se propun o serie de
proiecte care pot avea influenţă
(negativă şi pozitivă) asupra apelor
Dunării: poduri peste Dunăre, complex
hidroenergetic, modernizarea
porturilor etc. Este necesar ca
proiectele propuse în strategie să fie
implementate astfel încât să se
respecte obiectivele de mediu stabilite
în planurile de management ale
bazinelor hidrografice.
Complexul hidroenergetic poate afecta
hidromorfologia Dunării, cu efecte
potenţiale majore în aval şi amonte
asupra mediului biotic şi abiotic.
Strategia prevede în cadrul
Obiectivului 3 – proiecte în domeniul
combaterii riscurilor: sisteme de
monitorizare, gestionarea apelor din
inundaţii, achiziţionare de
echipamente pentru intervenţii,
decolmatări, planări, îndiguiri etc.
Toate aceste propuneri se suprapun cu
prevederile planurilor de prevenire
întocmite la nivel de bazin (în special
bazinul Dunării).
Un proiect major – complex
hidroenergetic – va contribui la
regularizarea debitului Dunării în
scopul prevenirii inundaţiilor. În acelaşi
timp, mediul biotic poate fi perturbat
prin restricţii de mobilitate şi
antropizare.

Strategia este în concordanţă cu MPT
prin dezvoltarea reţelei TEN-T în cadrul
obiectivului 1 (tronson Calafat –
Craiova, Craiova – Alexandria –
Bucureşti, Vidin – Montana – Sofia,
Sofia – Veliko Tîrnovo – Ruse, Ruse –
Varna);

Strategia nu prevede măsuri concrete
în zona costieră a Mării Negre.

Strategia nu prevede măsuri cu
influenţă directă asupra obiectivelor
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2014 – 2020;
Strategia naţională şi
planul de acţiune în
domeniul gospodăriri
apelor

Strategia Naţională şi
Planul de acţiune pentru
conservarea biodiversităţii
2013 - 2020

Strategia naţională privind
schimbările climatice (2013
– 2020) şi Adaptarea la
Efectele schimbărilor
climatice (ASC)

durabilă a apelor prin protecţia cantitativă şi calitativă
a apelor în raport cu cerinţele de dezvoltare durabilă a
societăţii.

Prin SNPACB, România îşi propune, pe termen mediu
2013-2020, următoarele direcţii de acţiune generale:

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului
diversităţii biologice reprezentată de resursele
genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea
sistemelor degradate până în 2020.

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind
conservarea biodiversităţii în toate politicile
sectoriale până în 2020.

Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoştinţelor,
practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi
a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru
conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării
durabile până în 2020.

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării
şi educării în domeniul biodiversităţii până în
2020.
Obiective strategice:

Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general
şi asigurarea resurselor financiare

Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient
al reţelei naţionale de arii naturale protejate

Asigurarea unei stări favorabile de conservare
pentru speciile sălbatice protejate

Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii
biologice

Conservarea ex-situ

Controlul speciilor invazive

Accesul la resursele genetice şi împărţirea
echitabilă a beneficiilor ce decurg din utilizarea
acestora

Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor,
inovaţiilor şi practicilor tradiţionale

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea
transferului de tehnologie

Comunicarea, educarea şi conştientizarea
publicului

Cele 2 documente urmăresc direcţiile impuse la nivel
european în scopul reducerii efectelor schimbărilor
climatice şi a adaptării mediului biotic şi abiotic la
acestea.

acestor strategii, însă obiectivele
propuse pot relaţiona indirect cu
acestea.

Conservarea mediului natural este unul
dintre dezideratele pe care s-a bazat
viziunea strategiei. Astfel, se propun
obiective şi măsuri cu influenţă directă
asupra mediului biotic: planuri de
management ale zonelor protejate,
marcare, semnalizare, refacere
habitate, evaluarea stării etc.
Totuşi, o serie de proiecte propuse (în
special în cadrul obiectivului 1 –
conectivitate), pot genera presiuni
asupra biodiversităţii prin alterarea şi
distrugerea habitatului şi fragmentare.
Zona de interes are o biodiversitate
bogată (în special datorită Dunării).
Sunt instituite numeroase zone
protejate în care influenţa umană este
restricţionată. Unele proiecte
prevăzute în strategie sunt localizate în
arii protejate.

Strategia prevede obiectivul specific 3
– în care se propun proiecte în
domeniul apărării şi prevenirii riscurilor
naturale, măsuri de stopare a
deşertificării prin plantări, măsuri de
combatere a secetei. Toate acestea
reprezintă măsuri de adaptare la
schimbările climatice.
Pentru reducerea efectelor
schimbărilor climatice, se propun
măsuri indirecte, de reducere a
emisiilor de GES prin modernizarea
căilor de transport, încurajarea
transportului fluvial, a transportului
nemotorizat şi încurajarea utilizării
surselor alternative de energie.

Nivel Naţional - Bulgaria
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Strategia naţională de
dezvoltare regională 20122022

Strategia districtuală de
dezvoltare regională
pentru fiecare district
relevant 2014-2020

Programele operaţionale:
Transport şi infrastructură,
Regiuni în creştere, Mediu,
Dezvoltarea resurselor
umane, inovaţie şi
competitivitate, ştiinţă şi
educaţie pentru creştere
inteligentă, bună
guvernare

Strategia Naţională pentru
Protecţia Biodiversităţii şi
Planul Naţional de
Conservare a Biodiversităţii
Cadrul Naţional Prioritar de
Acţiune pentru Natura
2000

Obiectivul strategic cheie este de a realiza dezvoltarea
regională sustenabilă şi integrată pe baza utilizării
potenţialului local şi coeziunii dintre regiuni sub aspect
economic, social şi teritorial.
Obiectivul strategic cheie al NRDS este împărţit în
patru obiective strategice după cum urmează:

Obiectivul strategic 1: Coeziune economică în
context european, naţional şi intra -regional, prin
dezvoltarea potenţialului propriu al regiunilor şi
protecţia mediului.

Obiectivul strategic 2: Coeziune socială şi
reducerea disparităţilor regionale în sfera socială
prin oportunităţi de dezvoltare şi realizare a
capitalului uman.

Obiectivul strategic 3: Coeziune teritorială şi
dezvoltarea cooperării transfrontaliere, interregionale şi trans-naţionale.

Obiectivul strategic 4: Dezvoltare teritorială
echilibrată prin întărirea reţelei de centre urbane,
îmbunătăţirea conectivităţii în regiuni şi a calităţii
mediului urban în zonele populate.
Vidin: Accelerarea dezvoltării economice a regiunii;
Ridicarea nivelului de trai; Conectivitatea şi
dezvoltarea cooperării teritoriale
Varsta: centru industrial, comercial, cultural şi turistic
atractiv
Motanta: sprijinirea investiţiilor şi creştere a politicii
naţionale cu mobilizarea resurselor interne şi cu
motivare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Pleven: centru economic şi agricol în regiunea Dunării,
Veliko Tarnovo: emblematică pentru Bulgaria şi o
regiune dunăreană dinamică
Ruse: Zonă de importanţă naţională, parte integrantă a
zonei dunărene, cu o economie bine dezvoltată şi o
infrastructură comparabilă cu standardele europene
de calitate a vieţii, conservare a patrimoniului natural
şi cultural
Silistra: regiune de creştere sustenabilă din Bulgaria şi
zona dunăreană cu noi perspective şi calitate a vieţii
pentru populaţie
Dobrich: să continue să construiască pe baza
avantajelor sale comparative, absorbind efectiv
finanţarea de la bugetul naţional şi fondurile UE

Toate programele operaţionale sunt dezvoltate în
acord cu principiile de dezvoltare durabilă a ţării,
conform direcţiilor europene. În domeniul
transporturilor se urmăreşte dezvoltarea reţelei TEN-T;
mediu – deşeuri, apă, biodiversitate etc.

Strategie: Întărirea bazelor ştiinţifice ale activităţilor de
mediu; susţinerea iniţiativelor legislative; extinderea şi
întărirea reţelei de arii protejate; educaţia de mediu şi
cooperarea serviciilor de consultanţă; dezvoltarea şi
implementarea de politici de dezvoltare a
ecoturismului; promovarea protecţiei Mării Negre;
promovarea conservării biodiversităţii din Balcani.
Cadru Natura 2000: 1) Planificarea managementului

La aceste obiective strategice
contribuie toate obiectivele SCDTD ROBG, în special prin priorităţile de
investiţii de îmbunătăţire a mobilităţii
regionale, integrarea mobilităţii
transfrontaliere, iniţiativele comune de
ocupare a forţei de muncă, protecţia,
promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi a
infrastructurilor verzi etc.

Viziunile de dezvoltare ale oblasturilor
din Bulgaria sunt în concordanţă cu
viziunea strategiei. Se pune accent pe
valorificarea durabilă a resurselor
naturale (inclusiv a Dunării),
îmbunătăţirea calităţii vieţii,
conectivitate, relaţie transfrontieră
etc. Toate aceste aspecte sunt
dezvoltate în cadrul strategiei prin cele
4 obiective strategice.

Strategia este în concordanţă cu PO
Transport prin dezvoltarea reţelei TENT în cadrul obiectivului 1 (tronson
Calafat – Craiova, Craiova – Alexandria
– Bucureşti, Vidin – Montana – Sofia,
Sofia – Veliko Tîrnovo – Ruse, Ruse –
Varna); de asemenea, strategia
contribuie indirect la obiectivele
celorlalte programe operaţionale prin
măsurile de conectivitate, consolidare
a valorilor umane şi naturale,
dezvoltarea capacității instituţionale
etc.
Conservarea mediului natural este unul
dintre dezideratele pe care s-a bazat
viziunea strategiei. Astfel, se propun
obiective şi măsuri cu influenţă directă
asupra mediului biotic: planuri de
management ale zonelor protejate,
marcare, semnalizare, refacere
habitate, evaluarea stării etc.
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ariilor protejate NATURA 2000; 2) Management
sustenabil al ariilor protejate NATURA 2000; 3)
Utilizare sustenabilă a serviciilor de ecosistem pentru
beneficii publice optime şi alţi factori de dezvoltare
socio-economică a regiunilor; 4) Elaborarea,
dezvoltarea şi întreţinerea unei viziuni comune asupra
reţelei ecologice Natura 2000 în Bulgaria; 5) asistenţă
tehnică.

Plan de management al
Bazinelor Hidrografice din
regiunea Dunării (20102015)
Planuri de management al
Bazinelor Hidrografice în
perioada 2016-2021
Planul de Management al
Mării Negre (2010-2015)
Plan Strategic de Acţiune
pentru Protecţia şi
Reabilitarea Mediului Mării
Negre












Optimizarea managementului apei prin abordarea
integrată la nivel de bazin, utilizarea sustenabilă a
resurselor de apă şi realizarea stării bune a tuturor
apelor. Toate apele şi corpurile de apă trebuie
protejate de epuizare, poluare şi deteriorare pentru a
se menţine calitatea şi cantitatea necesară de apă şi un
mediu sănătos, conservarea ecosistemelor, a
peisajelor şi prevenirea pagubelor economice inclusiv:

realizarea unei bune stări ecologice a apelor de
suprafaţă;

stare cantitativă şi chimică bună a apei subterane;

reducerea nevoii de tratare a apei înainte de
întrebuinţare;

asigurarea dezvoltării ecosistemelor acvatice şi a
ecosistemelor terestre asociate

Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială pentru perioada 2013 - 2025
Europa 2020: Programul Naţional de Reforme - actualizat 2013
Programul Naţional de Dezvoltare Bulgaria 2020
Programul de dezvoltare a zonelor rurale 2014 - 2020 (versiune de lucru)
Strategia Naţională de Reducere a Sărăciei şi Promovare a Incluziunii Sociale
2020
Strategia energetică a Bulgariei 2020 (publicată în Gazeta de Stat 43/07.06.2011)
Strategia Naţională de Management şi Dezvoltare a Sectorului Apelor (până în
2037
Planuri de Management al Riscurilor de Inundaţii (PMRI)
Planul naţional de acţiune pentru surse de energie regenerabile 2020
Planul Naţional de Acţiune pentru Schimbări Climatice 2013-2020
Strategia de Dezvoltare unui Sistem de Transport în Republica Bulgaria în
perioada până în 2020

Totuşi, o serie de proiecte propuse (în
special în cadrul obiectivului 1 –
conectivitate), pot genera presiuni
asupra biodiversităţii prin alterarea şi
distrugerea habitatului şi fragmentare.
Zona de interes are o biodiversitate
bogată (în special datorită Dunării).
Sunt instituite numeroase zone
protejate în care influenţa umană este
restricţionată. Unele proiecte
prevăzute în strategie sunt localizate în
arii protejate.
Prin strategie se propun o serie de
proiecte care pot avea influenţă
(negativă şi pozitivă) asupra apelor
Dunării: poduri peste Dunăre, complex
hidroenergetic, modernizarea
porturilor etc. Este necesar ca
proiectele propuse în strategie să fie
implementate astfel încât să se
respecte obiectivele de mediu stabilite
în planurile de management ale
bazinelor hidrografice.
Complexul hidroenergetic poate afecta
hidromorfologia Dunării, cu efecte
potenţiale majore în aval şi amonte
asupra mediului biotic şi abiotic.
Nu se prevăd acţiuni concrete pentru
Marea Neagră.

Documentele strategice ale Bulgariei,
enumerate în stânga, au corespondent
în documentele strategice din
România, descrise mai sus. Relaţia
strategiei cu acestea este descrisă de
asemenea mai sus.

Strategia mai poate relaţional indirect prin obiectivele şi măsurile / proiectele propuse, cu:
România:
 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020;
 Programul de guvernare 2013 – 2016;
 Planul de amenajare a teritoriului naţional;
 Strategia naţională privind siturile poluate;
 Strategia naţională a sectorului pescăresc 2014 – 2020.
Bulgaria:
 Strategia de Management şi Dezvoltare a Aprovizionării cu Apă şi Canalizării în Republica Bulgaria
 Programul de Afaceri Maritime şi Pescuit 2014-2020 (versiunea a doua)
 Strategia Naţională de Dezvoltare a Silviculturii în Republica Bulgaria în perioada 2013-2020
 Planul Naţional de Management al Deşeurilor în perioada de programare 20142020
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Planul strategic naţional de management al deşeurilor din construcţii şi demolări din Republica
Bulgaria în perioada 2011 -2020
Planul Naţional Strategic pentru Reducerea Treptată a Cantităţii de Deşeuri Biodegradabile
Eliminate (2010-2010)
Planul Strategic de Dezvoltare Turismului Cultural

În general, Strategia comună de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere România – Bulgaria se
subordonează direcţiilor strategice stabilite la nivelul celor 2 state, pe fiecare domeniu relevant. Se
potenţează conectivitatea, cadrul instituţional, valorificarea mediului natural şi uman, dezvoltarea
urbană în zona Dunării, protejarea şi conservarea mediului natural etc.
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2 ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A
MEDIULUI ȘI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN
SITUAŢIA NEADOPTĂRII STRATEGIEI PROPUSE
Anexa 2 a HG nr. 1076/2004 subliniază faptul că raportul de mediu trebuie să descrie aspectele
relevante ale stării actuale a mediului şi evoluţia sa probabilă în condiţiile în care strategia nu va fi
implementată.
Starea mediului este monitorizată şi evaluată în mod constant, iar rezultatele sunt publicate într-un
rapoarte specifice privind starea mediului. Acest capitol al Raportului de Mediu se concentrează pe
evaluarea stării actuale a mediului în baza celor mai recente rapoarte disponibile cu privire la starea
mediului din România şi Bulgaria.
De asemenea, această secţiune oferă o scurtă analiză şi sinteză a situaţiei actuale în raport cu
principalele subiecte relevante de mediu pentru SCDTD RO-BG.
Descrierea evoluţiei probabile a condiţiilor de mediu, fără implementarea SCDTD RO-BG ("alternativa
zero") reprezintă baza pentru evaluarea generală a strategiei.

2.1 BIODIVERSITATE, FLORĂ, FAUNĂ
2.1.1 Descriere
Regiunea transfrontalieră este caracterizată de o mare diversitate biologică și de peisaj natural. Ariile
naturale de interes naţional sunt reprezentate în partea românească de un număr de 3 parcuri
naturale - Geoparcul Platoul Mehedinţi, Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Natural Comana - ce
acoperă o suprafaţă de 190.548 ha şi 1 parc naţional (198.768 ha), Parcul Naţional Domogled - Valea
Cernei. Pe teritoriul bulgar există 4 parcuri naturale (55.700 ha) - Parcul Natural Vrachanscki Balkan,
considerat al doilea ca mărime în Bulgaria, Parcul Natural Persina, Parcul Natural Rusenski Lom (sit
UNESCO) şi Parcul Natural Zlatni Pyasatsi (Nisipurile de aur).
În zona de studiu pe teritoriul românesc, din cele 3 rezervaţii ale biosferei la nivel naţional, aici există
un singur obiectiv reprezentat de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – zona marină, cu o suprafaţă de
32.532 ha. Pe teritoriul bulgăresc se regăsesc 2 obiective – Rezervaţii ale Biosferei la Chuprene şi
Srebena (sit Ramsar) având o suprafaţă totală de 2.344 ha.
Pe teritoriul din România, în zona de studiu, se regăsesc 15 situri Ramsar - Delta Dunării (an declarare
1991), Lacul Techirghiol (2006), Parcul Natural Porţile de Fier (2011), Parcul Natural Comana (2011),
etc. Pe teritoriul din Bulgaria sunt localizate 6 situri Ramsar – Parcul Natural Persina (2000)
considerat cel mai mare sit din Bulgaria (6898 ha), Srebarna, Lacul Dulankulak, Complexul Belene,
Insula Ibisha, Lacul Shabla.
Reţeaua ecologică Natura 2000 în zona de studiu este reprezentată de un număr de 54 de arii
speciale de conservare - SCI şi un număr de 46 arii de protecţie specială avifaunistică - SPA în cele 7
judeţe din România. In Bulgaria există 92 situri SCI şi 40 de situri SPA.
Mediul marin și costier
Zona costieră românească are o lungime de 244 km, reprezentând 7,65 % din frontiera națională și
fiind împărțită din punct de vedere al caracteristicilor economice și sociale, în două domenii
principale:
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zona de nord (aproximativ 164 km lungime), de la Golful Musura până la Capul Midia și
zona de sud (80 km ), de la Capul Midia până la Vama Veche.

Zona de nord este alcătuită dintr-o regiune protejată de deltă, inclusiv Delta Dunării, pe teritoriul
căreia a luat naștere Rezervația Biosferei Delta Dunării. Zona de sud este considerată a fi o zonă
dezvoltată, unde activitățile economice sunt concentrate și au legătură cu poziția în apropierea mării.
Coasta bulgară a Mării Negre acoperă tot hotarul de est al Bulgariei și se întinde de la stațiunile
românești de la Marea Neagră, în nord, până la partea europeană a Turciei la sud, de-a lungul a 378
km de coastă. Regiunea reprezintă un important centru de turism.
Dezvoltarea durabilă a zonei costiere necesită cooperare între toate țările riverane de la Marea
Neagră. In consecință, a fost elaborat Planul Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția
Mării Negre. Obiectivele generale ale acestui plan au ca scop asigurarea unui mediu sănătos pentru
populația din jurul Mării Negre, atât în zonele urbane cât și în cele rurale, obținerea unui ecosistem
marin divers din punct de vedere biologic , cu populații diverse și viabile de organisme superioare,
inclusiv mamifere marine și sturioni, care ar trebui să poată asigura mijloacele de trai necesare
pentru activități durabile, cum ar fi pescuitul, acvacultura și turismul în toate țările de la Marea
Neagră.
Habitatele marine de interes comunitar (așa cum sunt acestea definite în Directiva Habitate 92/43/CEE), în zona de litoral a României, a fost clasificat în 8 tipologii generale:
 1110 Bancuri de nisip acoperite în permanență slab de apă marină;
 1130 Estuare;
 1140 Terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă marină la reflux;
 1150 Lagune de coastă;
 1160 Golfuri mici largi și golfuri puțin adânci;
 1170 Recifuri;
 1180 Structuri submarine provocate de scurgeri de gaze;
 8330 Peșteri marine scufundate complet sau parțial, cu 28 de subcategorii
Habitatele marine de interes comunitar (așa cum sunt acestea definite în Directiva Habitate 92/43/CEE), în zona de litoral a Bulgariei, include:
 1110 Bancuri de nisip acoperite în permanență slab de apă marină;
 1140 Terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă marină la reflux;
 1150 Lagune de coastă;
 1160 Golfuri mici largi și golfuri puțin adânci;
 1170 Recifuri;
 1210 – Vegetația anuală la limita mareei;
 1240 – Faleze cu vegetație de Limonium spp. endemic de pe coastele mediteraneene;
 1310 – Salicornia și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase și nisipoase;
 2110 – Dune mobile cu vegetație embrionară;
 8330 - Peșteri marine scufundate complet sau parțial, cu 28 de subcategorii.
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, și prevederilor Directivei Păsări (79/409/CEE) și
Directivei Habitate (92/43/CEE), s-au delimitat următoarele arii de protecție pentru zona marină a
României:
 ROSPA0076 Marea Neagră: 147242,9 ha
 ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai: 5,272 ha
 ROSCI0094 – Izvoarele sulfuroase de la Mangalia: 362 ha
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ROSCI0197 – Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud: 141 ha
ROSCI0273 – Zona marină de la Capul Tuzla: 1,738 ha
ROSCI0237 - Structuri sub-marine metanogene de la Sfantu Gheorghe: 6.122 ha
ROSCI0066 – Rezervația Biosferei Delta Dunării – marine part: 121,697 ha.
ROSCI0281 Cap Aurora
ROSCI0293 Costineşti - 23 August.

Conform prevederilor Directivei Habitate (92/43/CEE), se desemnează următoarele arii protejate în
zona marină și de coastă a Bulgariei:
 BG0000573 Complex Kaliakra
 BG0000621 Shabla – Lacul Ezeretz
 BG0000154 Lacul Durankulak
 BG0000118 Zlatni Pyasatzi
 BG0000102 Valea Răului Batova
Arii protejate
România
Următoarele arii protejate (situri “Natura 2000”) sunt in întregime sau parțial pe teritoriul roman din
zona analizată:
ROSPA0001 Aliman - Adamclisi,
ROSPA0002 Alah Bair-Capidava,
ROSPA0007 Balta Vederoasa,
ROSPA0008 Băneasa - Canaraua Fetei,
ROSPA0010 Bistreț,
ROSPA0011 Blahnița,
ROSCI0011 Braniștea Catârilor,
ROSPA0012 Brațul Borcea,
ROSCI0012 Brațul Măcin,
ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni Dunăre,
ROSCI0022 Canaralele Dunării,
ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova,
ROSPA0019 Cheile Dobrogei,
ROSCI0039 Ciuperceni-Desa,
ROSCI0045 Coridorul Jiului,
ROSPA0022 Comana
ROSCI0043 Comana
ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre ,
ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre
ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele,
ROSCI0053 Dealul Alah Bair,
ROSPA0039 Dunăre-Ostroave,
ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul
Măcin,
ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei
ROSCI0073 Dunele marine de la
Agigea,
ROSPA0036 Dumbrăveni,

ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia
– Lacul Vederoasa,
ROSCI0083 Fântânița Murfatlar,
ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare,
ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica –
Slobozia,
ROSPA0051 Iezerul Călărași,
ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase
submarine de la Mangalia,
ROSPA0053 Lacul Bugeac,
ROSPA0054 Lacul Dunăreni,
ROSPA0055 Lacul Gălățui,
ROSPA0056 Lacul Oltina,
ROSPA0057 Lacul Siutghiol,
ROSPA0061 Lacul Techirghiol,
ROSPA0060 Lacurile Tașaul - Corbu,
ROSPA0066 Limanu - Herghelia,
ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului,
ROSPA0074 Maglavit,
ROSPA0076 Marea Neagră,
ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei –
Obanul Mare și Peștera Movilei,
ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei,
ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu,
ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu,
ROSCI0140 Pădurea Călugărească,
ROSCI0149 Pădurea Esechioi – Lacul
Bugeac,
ROSPA0094 Pădurea Hagieni,
ROSCI0157 Pădurea Hagieni – Cotul
Văii,

ROSCI0166 Pădurea Reșca Hotărani,
ROSCI0168 Pădurea Sarului,
ROSCI0173 Pădurea Stârmina,
ROSCI0174 Pădurea Studinița,
ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua
Fetii – Iortmac,
ROSCI0177 Pădurea Topana,
ROSCI0183 Pădurea Vlădila,
ROSCI0191 Peștera Limanu,
ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord
– Eforie Sud,
ROSCI0198 Platoul Mehedinți,
ROSCI0206 Porțile de Fier,
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia,
ROSCI0225 Seaca - Optășani,
ROSCI0202 Silovestepa Olteniei,
ROSPA100 Stepa Casimcea,
ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea,
ROSCI0237 Structuri marine
metanogene - Sf. Gheorghe,
ROSPA0102 Suhaia,
ROSPA0105 Valea Mostiștea,
ROSCI0266 Valea Oltețului,
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai,
ROSPA0108 Vedea – Dunăre,
ROSPA0148 Vitănești - Răsmirești,
ROSCI0273 Zona marină de la Capul
Tuzla

Bulgaria
Următoarele arii protejate (situri “Natura 2000”) pentru conservarea habitatelor naturale și a florei și
faunei salbatice incluse in lista arii protejate adoptate prin Decizii ale Consiliului de Ministri, conform
Legii Diversității Biologice, sunt in întregime sau parțial pe teritoriul bulgar din zona analizată:
BG0000102 "Dolinata na reka Batova",
BG0000106 "Harsovska reka",
BG0000107 "Suha reka",
BG0000118 "Zlatni pyasatsi",
BG0000130 "Kraymorska Dobrudzha”,

BG0000154 "Ezero Durankulak",
BG0000166 "Vrachanski Balkan",
BG0000168 "Ludogorie”,
BG0000169 "Ludogorie - Srebarna",
BG0000171 "Ludogorie - Boblata",

BG0000180 "Boblata",
BG0000181 "Reka Vit",
BG0000182 "Orsoya",
BG0000199 "Tsibar",
BG0000211 "Tvardishka planina",
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BG0000213 "Tarnovski visochini",
BG0000216 "Emen",
BG0000231 "Belenska gora",
BG0000232 "Batin",
BG0000233 "Studena reka",
BG0000239 "Obnova – Karaman dol",
BG0000240 "Studenets",
BG0000241 "Srebarna",
BG0000247 "Nikopolsko platao",
BG0000275 "Yazovir Stamboliyski",
BG0000279 "Stara reka",
BG0000280 "Zlatishka reka",
BG0000281 "Reka Belitsa",
BG0000282 "Dryanovska reka",
BG0000334 "Ostrov",
BG0000335 "Karaboaz”,
BG0000336 "Zlatiya",
BG0000339 "Раброво",
BG0000340 "Tsar Petrovo",
BG0000374 "Bebresh",
BG0000377 "Kalimok - Brashlen",
BG0000396 "Persina",
BG0000399 "Balgarka",
BG0000432 "Golyama reka",
BG0000487 "Bozhite mostove",
BG0000497 "Archar",

BG0000498 "Vidbol”,
BG0000500 "Voynitsa",
BG0000503 "Reka Lom",
BG0000507 "Deleyna",
BG0000508 "Reka Skat",
BG0000509 "Tsibriysa",
BG0000516 "Chernata mogila",
BG0000517 "Portitovtsi - Vladimirovo",
BG0000518 "Vartopski dol”,
BG0000519 "Mominbrodsko blato",
BG0000521 "Makresh",
BG0000522 "Vidinski park",
BG0000523 "Shishentsi",
BG0000524 "Orizishteto",
BG0000525 "Timok",
BG0000526 "Dolno Linevo",
BG0000527 "Kozloduy",
BG0000528 "Ostrovska step - Vadin",
BG0000529 "Marten - Ryahovo",
BG0000530 "Pozharevo - Garvan",
BG0000532 "Ostrov Bliznatsi",
BG0000533 "Ostrov Kozloduy",
BG0000534 "Ostrov Chayka",
BG0000552 "Ostrov Kutovo",
BG0000569 "Kardam",
BG0000570 "Izvorovo - Kraishte",

BG0000572 "Rositsa - Loznitsa",
BG0000573 "Kompleks Kaliakra",
BG0000576 "Svishtovska gora",
BG0000587 "Varkan",
BG0000591 "Sedlarkata",
BG0000593 "Bilernitsite",
BG0000594 "Bozhiya most - Ponora",
BG0000601 "Kalenska peshtera",
BG0000605 "Bozhkova dupka”,
BG0000608 "Lomovete",
BG0000609 "Reka Rositsa",
BG0000610 "Reka Yantra",
BG0000611 "Yazovir Gorni Dabnik",
BG0000613 "Reka Iskar",
BG0000614 "Reka Ogosta",
BG0000621 "Ezero Shabla - Ezerets",
BG0000627 "Konunski dol”,
BG0000631 "Novo selo",
BG0001014 "Karlukovo",
BG0001037 "Pastrina",
BG0001040 "Zapadna Stra planina I
Predbalkan",
BG0001042 "Iskarski prolom - Rzhana",
BG0001493 "Tsentralen Balkan bufer",
BG0002018 "Ostrov Vardim"

Următoarele arii protejate (situri “Natura 2000”) pentru conservarea conservarea pasarilor salbatice
incluse in lista arii protejate adoptate prin Decizii ale Consiliului de Ministri, conform Legii Diversității
Biologice, sunt in întregime sau parțial pe teritoriul bulgar din zona analizată:
BG0000156 "Shablenski ezeren
kompleks",
BG0000237 "Ostrov Pozharevo",
BG0000240 "Studenets",
BG0000241 "Srebarna",
BG0000332 "Karlukovski karst",
BG0000399 "Balgarka",
BG0002002 "Zapaden Balkan",
BG0002005 "Ponor”,
BG0002006 "Ribarnitsi Orsoya",
BG0002007 "Ostrov Ibisha",
BG0002008 "Ostrov do Gorni Tsibar”,
BG0002009 "Zlatiyata",
BG0002017 "Kompleks Belenski
ostrovi",

BG0002018 "Ostrov Vardim",
BG0002024 "Ribarnitsi Mechka",
BG0002025 "Lomovete",
BG0002029 "Kotlenska planina",
BG0002030 "Kompleks Kalimok",
BG0002031 "Steneta",
BG0002039 "Harsovska reka",
BG0002048 "Suha reka",
BG0002050 "Durankulasho ezero",
BG0002051 "Kaliakra",
BG0002053 "Vrachanski Balkan",
BG0002061 "Balchik",
BG0002062 "Ludogorie”,
BG0002064 "Garvansko blato",
BG0002065 "Blato Malak Preslavets",

BG0002067 "Ostrov Golya",
BG0002070 "Ribarnitsi Hadzhi
Dimitrovo",
BG0002074 "Nikopolsko plato",
BG0002082 "Batova”,
BG0002083 "Svishtovsko-Belenska
nizina",
BG0002085 "Chairya",
BG0002090 "Berkovitsa",
BG0002091 "Ostrov Lakat",
BG0002095 "Gorni Dabnik - Telish",
BG0002096 "Obnova",
BG0002097 "Belite skali",
BG0002104 "Tsibarsko blato"
BG0002115 "Bilo"

Pe teritoriul bulgar din zona analizată sunt următoarele arii protejate conform Legii Ariilor Protejate
(LAP):
 Parcuri naturale: Persina, Vrachanski Balkan, Rusenski Lom;
 Rezervații: Byala krava, Chuprene, Vrachanski Karst, Kaliakra, Gornata koria, Kitka, Milka, Beli
Lom;
 Rezervații speciale: Savchov chair, Haydushki chukar, Baltata, Ibisha, Persinski blata, Srebarna;

2.1.2 Starea biodiversităţii
În contextul internaţional de preocupare privind pierderea accelerată de biodiversitate, Uniunea
Europeană şi-a asumat rolul de lider în ceea ce priveşte definirea unor acţiuni şi măsuri care să
asigure conservarea speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale de interes comunitar, conform
Opţiunilor pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE
specificate în Comunicarea Comisiei nr. 4 final/19.01.2010 către Parlamentul European, Consiliul,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Planul Strategic are ca scop reducerea
ratei actuale de distrugere a biodiversităţii la nivel global, regional şi naţional şi trebuie transpus în
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mod corespunzător la nivelul statelor membre. Acţiunile implementate în acest sens au presupus şi
crearea unei reţele care include un eşantion reprezentativ din toate speciile şi habitatele naturale de
interes comunitar, în vederea protejării corespunzătoare a acestora, garantând astfel viabilitatea
acestora pe termen lung. Această reţea - numită Natura 2000 - se opune tendinţei actuale de
fragmentare a habitatelor naturale şi are ca fundament faptul că dezvoltarea sistemelor socioeconomice poate fi realizată numai pe baza sistemelor ecologice naturale şi semi-naturale.
Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza
Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung
„statutul de conservare favorabilă" a speciilor pentru fiecare sit desemnat.
Evaluarea „statutului de conservare favorabilă"a habitatelor şi speciilor de interes european
raportată la nivel naţional este încă în proces de implementare, România şi Bulgaria trebuind să
raporteze periodic către Comisia Europeană, situaţia cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv.
Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este
mărimea populaţiei, respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial ca impactul unor
investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat
complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil
micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.
Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare „in situ" a bunurilor patrimoniului
natural, pe lângă sistemul de gestionare instituit prin desemnarea siturilor Natura 2000, în România
şi Bulgaria există un sistem naţional de arii naturale protejate funcţional, dezvoltat în timp, care
acoperă o suprafaţă semnificativă la nivel naţional.

2.1.3 Probleme de mediu – BIODIVERSITATE
S-au identificat următoarele ameninţări la adresa biodiversităţii în teritoriile naţionale ale României şi
Bulgariei, şi implicit în aria de interes:
a. Ameninţări directe:
 pierderi de habitate şi fragmentarea habitatelor din cauza urbanizării, dezvoltarea infrastructurii,
 exploatarea resurselor naturale;
 desecarea mlaştinilor sau utilizarea lor pentru culturi de specii alohtone (salcie energetică, plop
euro-american de cultură, salcâm) în vederea obţinerii profitului economic;
 abandonarea sistemelor tradiţionale de folosire a terenurilor, în special în cazul păşunilor și
fâneţelor; arderea miriştilor; suprapăşunatul;
 reducerea rezervelor de ape subterane, ca urmare a executării de lucrări hidrotehnice a
determinat uscarea parţială sau totală a zeci de ha de pădure;
 supraexploatarea ecosistemelor și a speciilor: agricultura de tip industrial micşorează resursele
solului și duc la eroziunea severă a versanţilor și la degradarea ecosistemelor;
 organizarea necorespunzătoare a activităţii de recoltare a fructelor de pădure și de vânătoare;
 pierderea de zone umede ca urmare a transformării acestora în terenuri agricole, folosirea
neadecvată a zonelor umede, etc;
 pericolul plantelor invazive.
 poluarea: ploile acide afectează pădurile, iar eutrofizarea exercită o presiune negativă asupra
zonelor umede;
 utilizarea apei de suprafaţă în sisteme tip microhidrocentrale, fără a menţine debitul de
servitute;
 defrişarea.
b. Ameninţări indirecte:
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depozitarea necontrolată de deşeuri în zone protejate;
parcurile eoliene: principalul impact pus în discuţie pentru protejarea mediului este cel legat de
impactul păsărilor zburătoare cu rotoarele turbinelor eoliene în mişcare, precum și perturbarea
habitatului (la sol), dacă în areal se află colonii semnificative de păsări;
existenţa unor conflicte între diverşi utilizatori de terenuri: privatizarea pădurilor, slaba
implementare şi întărire a legislaţiei privind protecţia naturii, lipsa resurselor financiare şi
organizatorice ale instituţiilor implicate în conservarea biodiversităţii;
slaba conştientizare a publicului;
neacordarea atenţiei cuvenite educaţiei ecologice în şcoli.

Se menţionează şi presiunile exercitate de cauze naturale cum ar fi fenomene meteorologice
extreme – temperaturi foarte ridicate, furtuni puternice, grindină, cu impact atât de scurtă durată
(doborâturi de arbori, compromiterea vegetaţiei, mortalităţi animale, etc.), dar și de lungă durată
prin fenomenul de încălzire globală care poate determina schimbări pe areale întinse și
compromiterea definitivă a unor specii de plante și animale.
Prin Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020 şi Strategia
Naţională pentru Protecţia Biodiversităţii şi Planul Naţional de Conservare a Biodiversităţii /Cadrul
Naţional Prioritar de Acţiune pentru Natura 2000, România, respectiv Bulgaria îşi propun, pe termen
mediu 2014-2020, următoarele direcţii de acţiune generale în scopul protejării biodiversității şi a
ameliorării presiunilor descrise mai sus:
 Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de resursele genetice, specii, ecosisteme şi
peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020;
 Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în toate politicile sectoriale până în 2020;
 Promovarea cunoştinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor
curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile
până în 2020;
 Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul biodiversităţii până în 2020.
Obiective strategice:
 Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general şi asigurarea resurselor financiare;
 Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii naturale protejate;
 Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru speciile sălbatice protejate;
 Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;
 Conservarea ex-situ;
 Controlul speciilor invazive
 Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din utilizarea
acestora;
 Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, inovaţiilor şi practicilor tradiţionale;
 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
 Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului.
De asemenea, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Directiva „Habitate", statele membre trebuie
să ia măsurile adecvate pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor,
perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate, în măsura în care astfel de perturbări
sunt susceptibile de a avea un efect negativ semnificativ. Aceste măsuri presupun, printre altele,
evaluarea impactului activităţilor/ planurilor/ proiectelor situate atât în perimetrul ariei respective,
cât şi în afară şi care pot afecta starea de conservare a speciilor sălbatice şi habitatelor naturale ce
fac obiectul desemnării siturilor Natura 2000. În cadrul siturilor de importanţă comunitară şi ariilor
speciale de conservare, sunt interzise activităţile care pot să genereze poluarea sau deteriorarea
habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
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când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare
a speciilor şi habitatelor.

2.2 APĂ
2.2.1 Descriere
România
În Romania, corpurile de apă de suprafață și subterane sunt gestionate de către Administraţia
Naţională ,,Apele Române” (ANAR), care are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA),
organizate pe bazine hidrografice.
În zona analizată se afla corpuri de apă controlate de următoarele administrații bazinele de apă:
 ABA Jiu;
 ABA Olt;
 ABA Argeş-Vedea;
 ABA Ialomița-Buzău și
 ABA Dobrogea-litoral.
Bulgaria
În Republica Bulgaria, administrația apelor se realizează la nivel național și la nivel de bazin. S-au
desemnat următoarele regiuni de administrație a apei la nivel de bazin:
 Regiunea Dunării, cu centru în Plevna;
 Regiunea Mării Negre cu centrul la Varna;
 Regiunea Est Aegean cu centrul la Plovdiv; și
 Regiunea Vest Aegean cu centrul la Blagoevgrad.
Zona analizată este influenţată de doua direcții de bazin, respectiv:
 Direcția de Bazin pentru Managementul Apelor din Regiunea Dunării (incluzând cca 87 corpuri de
apa de suprafața din zona analizată); şi
 Direcția de Bazin pentru Managementul Apelor Marea Neagra (incluzând 7 corpuri de apa de
suprafața din zona analizată).
Principalele corpuri de apa din zona analizată sunt:
 In cadrul Direcției de Bazin Dunăre, cu centrul la Pleven:
o Dunarea
o Iskar
o Vit
o Osam
o Ogosta
o Râuri la vest de Ogosta
o Yantra
o Rusenski Lom
o Râuri din zona Dunăre Dobrogea
 In cadrul Direcției de Bazin Marea Neagra, cu centrul la Varna:
o Râurile din zona Marea Neagra Dobrogea
Dunărea reprezintă frontiera dintre România și Bulgaria, dar și caracteristica principală a reliefului
din regiune. De-a lungul regiunii transfrontaliere a Dunării se pot identifica două secțiuni distincte:
 prima între Gura Văii (la nord de Drobeta Turnu Severin) și Călăraşi,
 a doua între Călăraşi și Pătlăgeanca.
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Dunărea - Secţiunea Gura Văii - Călăraşi
Secțiunea Gura Văii - Călăraşi are o lungime de 566 km, colectează apa mai multor cursuri de apă, din
Bulgaria (Timok, Ogosta, Iskăr, Vit, Iantra) și din România (Jiu, Olt Argeş). Aceste cursuri de apă
contribuie la creșterea volumului de apă al Dunării cu aproximativ 600 m3/s între Defileul Dunării și
Olteniţa. Acestea reprezintă o serie de insule aparte, de-a lungul acestui sector: Belene (41.1 km2),
Kozlodui (6.1 km2), și insula Vardim (5.0 km2), care fac parte din Bulgaria.
Dunărea - Secţiunea Călăraşi-Pătlăgeanca
Secțiunea Călăraşi-Pătlăgeanca are o lungime de 374 km, iar ambele maluri ale fluviului aparțin
României. De-a lungul acestei secțiuni, Platoul Dobrogei se situează între valea Dunării la vest și
Marea Neagră la nord și est. Zona se caracterizează prin prezența mai multor iazuri.
Pe partea română a regiunii transfrontaliere există mai multe lacuri. Partea bulgară a zonei
transfrontaliere, cu propria rețea de râuri (20 de cursuri de apă majore) aparține zonei de drenaj a
Mării Negre. Densitatea mare a rețelei de râuri reprezintă principala caracteristică hidrologică a
zonei. Printre râurile importante, se menţionează Iskar, Vit, Ogosta, Osam și Yantra.

2.2.2 Starea apelor
2.2.2.1 Ape de suprafaţă
România
A. Fluviul Dunărea
De-a lungul cursului principal al Dunării, gestionat de Administrația Bazinală de Apă (ABA) Jiu, ABA
Olt, ABA Argeş - Vedea, ABA Buzău-Ialomiţa și de ABA Dobrogea – Litoral, au fost identificate și
evaluate 7 corpuri de apă (4 corpuri de apă pe cursul principal și 3 corpuri de apă pe cele 3 brațe, cu
o lungime monitorizată totală de 1.260 km). Cele 7 corpuri de apă au fost desemnate ca fiind:
 corpuri de apă naturale și
 corpuri de apă puternic modificate(CAPM).
În urma evaluării datelor obținute, a rezultat că toată lungimea monitorizată are o stare ecologică
bună, respectiv, un potențial ecologic bun.
Cei mai importanți afluenți ai părții din stânga Dunării (pe teritoriul României), incluși (parțial) în zona
analizată sunt: râul Jiu, râul Olt și râul Argeș.
B. Bazinul hidrografic al Jiului
a) Starea ecologica a corpurilor naturale de apa de suprafață
Au fost evaluate 41 corpuri de apă în bazinul hidrografic Jiu, pornind de la monitorizarea elementelor
biologice și de sprijin – râuri, cu o lungime de 1.293,7 km. Din cei 1.293,7 km monitorizați în vederea
stabilirii stării ecologice, distribuția lungimii comparativ cu starea ecologică este:
 915.1 km (70.74%) în stare ecologică bună și
 378.6 km (29.26%) în stare ecologică moderată.
b) Potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate
Un corp de apă puternic modificat a fost evaluat în bazinul hidrografic Jiu, din categoria râuri, 9 km
lungime. Evaluarea a indicat că toți cei 9 km corespund potențialului ecologic moderat (PEMO).

C. Bazinul hidrografic Olt
a) Starea ecologica a corpurilor naturale de apa de suprafață
Au fost evaluate 73 corpuri de apă în bazinul hidrografic Olt, pornind de la monitorizarea elementelor
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biologice și de sprijin – râuri, cu o lungime de 2.205 km. Din cei 2.205 km monitorizați în vederea
stabilirii stării ecologice, distribuția lungimii comparativ cu starea ecologică este:
 1.553km (70.43%) în stare ecologică bună și
 652 km (29.57%) în stare ecologică moderată.
b) Potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate
Au fost evaluate 12 corpuri naturale de apă în bazinul hidrografic Olt, pornind de la monitorizarea
elementelor biologice și de sprijin – râuri, cu o lungime de 533,5 km. Din cei 533,5 km de râuri –
CAPM monitorizați în vederea stabilirii potenţialului ecologic, distribuția lungimii comparativ cu
potenţialul ecologic este:
 6 km (1.12%) cu potențial ecologic maxim și
 175.5 km (32.89%) cu potenţial ecologic bun.
 352 km (65.98%) cu potenţial ecologic moderat.
c) Potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață artificiale
Au fost delimitate 2 corpuri de apă artificiale în bazinul hidrografic Olt – cu o lungime de 42 km,
ambele fiind declarate cu potenţial ecologic moderat în urma evaluării 2012.
D. Bazinul hidrografic Argeș
a) Starea ecologică a corpurilor naturale de apă de suprafaţă
În cadrul Bazinului Hidrografic Argeş au fost evaluate pe baza datelor de monitoring din punct de
vedere al stării ecologice 51 corpuri de apă naturale – râuri pe o lungime de 1.576,59 km. Repartiţia
celor 1.576,59 km în raport cu starea ecologică a fost următoarea: 941,65 km (59,73%) în stare
ecologică bună şi 634,98 km (40,27%) în stare ecologică moderată.
b) Potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă puternic modificate
În cadrul bazinului hidrografic Argeş au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare din punct de
vedere al potenţialului ecologic 9 corpuri de apă puternic modificate – râuri pe o lungime de 311,26
km. Din cei 311,26 km monitorizați, 52,50 km (16,87 %) s-au încadrat în potenţialul ecologic bun, iar
258,76 km (83,13 %) în potenţialul ecologic moderat.
c) Potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă artificiale
În cadrul Bazinului Hidrografic Argeş, în anul 2012, au fost monitorizate 2 corpuri de apă artificiale,
reprezentând un număr total de 24,66 km, ambele corpuri încadrându-se în potenţialul ecologic bun.
E. Spațiul Hidrografic Dobrogea-litoral
În cadrul Bazinului Hidrografic Litoral au fost identificate şi evaluate prin monitorizare un număr total
de 23 corpuri de apa de suprafaţă râuri (în afara celor tranzitorii şi costiere).
a) Starea ecologică a corpurilor de apă naturale
În cadrul Bazinului Hidrografic Litoral au fost evaluate din punct de vedere al stării ecologice, pe baza
datelor de monitorizare, 12 de corpuri de apă naturale – râuri, însumând 295,6 km. Repartiţia celor
295,6 km în raport cu starea ecologică a fost următoarea:
 15,6 km (5,28 %) s-au încadrat în starea ecologică bună şi
 280 km (94,72 %) s-au încadrat în starea ecologică moderată.
b) Potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă artificiale
În bazinul hidrografic Litoral au fost evaluate 2 corpuri de apă artificiale - râuri (CAA), în lungime
totală de 64,41 km. Repartiţia celor 64,41 km:
 9,60 km (14.9%) în potenţialul ecologic bun şi
 54,81 km (85.1%) în potenţialul ecologic moderat.
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Bulgaria
În ultimii ani s-a observat o tendință de îmbunătățire a stării generale a apei. Cursul superior al
râurilor se caracterizează prin ape nepoluate sau slab poluate. În unele zone există o scădere a
numărului de sectoare cu stare anormală și nu au fost stabilite sectoare noi cu stare hidro-biologică
perturbată. În ciuda tendinței pozitive susmenționate din ultimii ani, o serie de puncte și sectoare de
râu sunt înregistrate ca având o calitate a mediului grav degradată.
Cursurile de apă din zona Marea Neagră - Dobrogea ocupă partea superioară de nord-est a Bulgariei.
Spre deosebire de alte râuri din Bulgaria, care izvorăsc de pe pantele abrupte ale munților înalți și
coboară treptat spre câmpie, cursurile de apă din Dobrogea izvorăsc de pe câmpiile întinse ale
platourilor și coboară pe văile râurilor și nu primesc șiroiri de suprafață decât pe cursul superior,
datorită permeabilității mari a solului și pantelor line apa din aval se scufundă treptat și dispare cu
mult în amonte de gura râului.
Apele costiere din zona Mării Negre
Regiunea Mării Negre este un bazin de importanță internațională pentru economia și întreaga viață a
țării. Apele costiere se caracterizează în unele zone prin parametri fizici-chimici măriți și un grad
sporit de eutrofizare. Marea Neagră este de asemenea o zonă protejată internațional prin acorduri și
convenții internaționale. În acest sens, ea face obiectul cooperării dintre țările din regiunea Mării
Negre. Directiva cadru pentru strategia marină pe care atât România cât și Bulgaria sunt obligate să o
aplice ca state membre cere celor două țări de la Marea Neagră să coopereze și să coordoneze
acțiuni comune în implementarea strategiilor lor maritime. Trebuie reținut de asemenea că
Convențiile Maritime Regionale, în particular Convenția privind Protecția Mării Negre împotriva
Poluării, au ca scop sprijinirea implementării Directivei cadru pentru Strategia Marină.
Starea corpurilor de apă de suprafață din zona de interes, aflate sub managementul BHD cu centrul la
Pleven și BHMN cu centrul la Varna potrivit PMH 2010-2015 este prezentată în următoarele două
figuri. Obiectivul PMBH este realizarea unei bune stări chimice și ecologice a apelor de suprafață.

Figura 2: Starea chimica a corpurilor de apa de suprafață - Bulgaria
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Figura 3: Starea ecologica a corpurilor de apa de suprafața - Bulgaria

Între indicatorii de poluare se numără: creșterea CBO5, a azotitului și azotului amoniacal, fosfaților,
substanțelor insolubile și extractibile.

2.2.2.2 Ape subterane
Romania
În anul 2012, pentru cele 140 de corpuri de apă subterană monitorizate din totalul celor 142 de
corpuri existente, s-au monitorizat în scopul evaluării preliminare anuale a stării chimice un număr de
1307 puncte de monitorizare (foraje, izvoare, drenuri, fântâni). Cele 2 corpuri de apă subterană
nemonitorizate în 2012 se află situate fie în zone montane greu accesibile, sau au un număr redus de
foraje lipsite de aflux de apă.
Calitatea apelor subterane incluse în programul monitorizat în 2012, a determinat clasificarea stării
corpurile de apă subterane in "bună" și "slaba", așa cum se ilustrează în tabelul de mai jos.
Tabel 3: Starea chimica a corpurilor de apă subterană în anul 2012 la nivelul Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice
din zona de interes (România)
Numărul de corpuri
de apa subterane
(monitorizate)

Stare chimica

Bazin/ Spațiu hidrografic

Buna

Slaba

B.H.JIU

8

6

2

B.H. OLT

14

12

2

S.H. ARGES-VEDEA
S.H. BUZĂU-IALOMIŢA

11
18

10
17

1
1

S.H. DOBROGEA –
LITORAL

10

5

5

Corpuri de apă în
stare chimică slaba

ROJI05
ROJI06
ROOT01
ROOT08
ROAG08
ROIL12
RODL01
RODL04
RODL07
RODL09
RODL10

Indicatori care
determină
clasificarea "slaba"

NO3
NO3
NO3; NH4
NO3
NO3
NO3-, SO4-, Cl-, NO2
NO3; Cl
NO3
NH4; NO3; PO4; Cl
NO3
NO3; NO2

În ceea ce privește poluarea apei subterane, poluanţii cei mai frecvent întâlniți sunt reprezentați de
diferite forme de azot și fosfor (nitrați, nitriți, amoniac, azot organic de resturi de plante sau alți
compuși organici și fosfații).
În anul 2012 cele mai mari concentraţii de azotaţi din corpurile de apa subterane aflate in zona
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analizată s-au înregistrat în:
 spaţiul hidrografic Dobrogea - Litoral, în forajele de control a poluării amplasate pe corpurile de
apă RODL01, 02, 04,05, 09, 10;
 bazinul hidrografic Jiu, în forajele ce aparţin corpurilor de apă ROJI05 şi 06;
 bazinul hidrografic Olt, în corpurile de apă ROOT02, 07 şi 08;
 spaţiul hidrografic Argeş - Vedea, în corpurile ROAG03, 05, 08 şi 09.
Excesul de nutrienți, oricare ar fi sursa, vine prin spălare sau infiltrare în apele subterane, râuri, lacuri
și mări. La utilizarea in scopuri potabile ca apa de consum, prin fierbere, concentrația de nitrați din
apă crește și nici filtrele de purificare nu absorb nitrații.
În mod natural, nitrații (NO3) și fosfații (PO4) din ape provin din reziduurile animalelor acvatice (în
special pești), de la solul care formează bazinul lacustru sau din descompunerea materiei organice
specifice acviferelor. Excesul de fosfați și nitrați provine din activitățile umane, respectiv din deșeurile
umane și din diverse surse industriale și agricole (îngrășăminte și gunoi de grajd).
Agricultura și creșterea animalelor are ca rezultat o poluare semnificativă a apelor subterane, care se
realizează de multe ori în mod cumulativ și persistent la nivelul straturilor de apă.
Bulgaria
Aria geografică a strategiei cuprinde 47 de corpuri de apă formate în mediul geologic al unităților
tectonice și structurilor impuse din triasic inclusiv până în cuaternar, dintre care 41 de corpuri de apă
în regiunea de gospodărire a apelor Dunării și 6 unități pe teritoriul regiunii de gospodărire a apelor
Marea Neagră.
Potrivit rezultatelor monitorizării efectuate până în 2012 (inclusiv), în baza Ordinului nr. RD715/02.08.2010 al Ministrului Mediului, 34 de corpuri de apă subterană din regiunea Dunării și șase
corpuri de apă din regiunea Mări Negre sunt în stare cantitativă „bună", iar 7 corpuri de apă
subterană din regiunea Dunării sunt în stare cantitativă " slabă".
Evaluarea stării chimice a apei subterane defalcată pe direcții bazinale și straturi este prezentată în
tabelul de mai jos:
Tabel 4: Starea chimica a apelor subterane din aria de interes de pe teritoriul Bulgariei
Distribuția corpurilor de apa subterana (GWB)
in straturi
Direcția de Bazin a Regiunii Dunării
Strat 1 - Neogen-Quaternar
Strat 2 - Neogen
Strat 3 - Neogen-Sarmatian
Strat 4 – Cretacic Superior
Strat 5 - Triassic-Jurassic-Cretacic
Strat 6 – Cretacic Superior Cretacic Inferior-Malm
valanzh
Total
Direcția de Bazin a Regiunii Marii Negre
Strat 1 - Quaternar
Strat 2 - Neogen
Strat 3 - Paleogen
Strat 6 - Cretacic-Malm valanzh
Total
Suma

Numărul total
de GWB

Stare chimica, număr de GWB
Acc. RBMP 2010
In 2012
Buna
Slaba
Buna

Slaba

27
3
2
2
6

18
2
1
2
1

9
1
1
5

17
1
1
2

10
2
2
1
4

1

1

-

-

1

41

25

16

21

20

1
2
1
2
6
47

1
2
3
28

1
2
3
19

1
2
3
24

1
2
3
23
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Corpurile de apă subterană în stare chimică „slabă” sunt predominant de natură nepresurizată și la
nivel de adânce redus, alimentate din precipitații și șiroiri de suprafață temporare. Ele nu sunt sau
sunt slab protejate față de pătrunderea poluanților, în special proveniți din surse difuze: activități
agricole (agricultură și creșterea animalelor) asociate aplicării de îngrășăminte și pesticide și
eliminarea deșeurilor (gunoi de grajd solid și lichid) de la fermele de animale, așezările fără sisteme
de canalizare și respectiv fără SEAU, depozitele de deșeuri care nu respectă cerințele europene,
instalații de tratare cu operare ineficientă a fermele de animale. Cele mai importante dintre acestea
sunt activitățile agricole și așezările fără sisteme de canalizare care emit în special azotați și amoniu.
Sursa contaminării apelor de suprafață cu sodiu și cloruri în fâșia de litoral, înregistrată în apropiere
de Krapets este pătrunderea apelor sărate.
Potrivit datelor din Registrul de resurse de ape minerale - exclusiv proprietățile de stat, în aria
geografică a strategiei de pe teritoriul Bulgariei sunt 12 depozite de ape minerale: Burzia, Varshetz,
Zamfirovo și Slatina din regiunea Montana; Voneshta voda, Ovcha mogila, Polikraishte , Polski
Trumbesh , Ressen și Svishtov din regiunea Veliko Tarnovo, Nord-estul Bulgariei - apa subterană din
acviferul malm valange cu temperaturi de peste 20 (grade Celsius) – Varna, Dobrich, Shumen și
Varnenski regiunea Basein - apele subterane din acviferul eocen cu temperaturi de peste 20 (grade
Celsius) - Varna şi regiunea Dobrich.
Corpurile de apă subterană transfrontaliere stabilite în acord cu România sunt „apele carstice din
bazinul Malm-Valange” cu codul BG1G0000J3K051 și „Apele din carstul poros din Neogen-SarmaDobrogea" cu codul BG1G0000N1049. Localizarea lor este prezentată în figura de mai jos.

2 Karst water in Malm-Valange Basin
4 Karst water in Neogene-Sarma

Figura 4: Corpuri de apa subterana transfrontaliere

Corpul de apă “ape carstice din Malm Valange" cu codul BG1G0000J3K051 este alimentat în principal
din surse prin cavitățile din nordul Bulgariei și se scurge pe teritoriul României, prin izvoarele Devnya
și Zlatinski în Marea Neagră și prin puțurile adânci construite în bazinul carbonifer al Dobrogei și de-a
lungul litoralului Mării Negre. Starea chimică și cantitativă a corpului de apă subterană este „bună”.
Corpul de apă subterană „apele din carstul poros din Neogen-Sarma-Dobrogea" cu codul
BG1G00000N1049 este alimentat din precipitații, ape de suprafață și din irigații. Scurgerea se face
prin izvoare de-a lungul coastei abrupte a litoralului în platoul Dobrogei sau prin torenți adânc săpați
și printr-o multitudine de captări. Starea cantitativă a corpului de apă subterană este „bună”, iar
starea chimică în 2012 a fost „slaba”.
Înregistrările autorizațiilor de captare a apei subterane din corpul de apă BG1G0000J3K051 cuprind
90 de instalații de captare, iar din corpul de apă BG1G00000N1049 - 22 de instalații de captare.
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2.2.3 Probleme de mediu – APĂ
Principala presiune asupra stării apelor de suprafaţă, şi nu numai, este exercitată de către om prin
deversarea în emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate.
În conformitate cu Directiva Cadru pentru Apă, în cadrul planurilor bazinale de management au fost
considerate presiuni semnificative acelea care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu
pentru corpul de apă. După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se
poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista tuturor
presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea
presiunilor semnificative.
Presiunile semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în
resursele de apă de suprafaţă, sunt:
 aglomerările umane: (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor
uzate urbane – Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme
de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de
asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au
sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare,
aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura
amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;
 industria: instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul
Poluanților Emişi (EPER) sau în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) care sunt
relevante pentru factorul de mediu – apă; unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I
şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele
Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de
substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii; alte unităţi care evacuează în
resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;
 agricultura: fermele zootehnice sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul
Poluanţilor Emişi (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - apă; fermele care
evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei
în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/CE care înlocuieşte Directiva
76/464/CEE privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al
Comunităţii); alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în
vigoare privind factorul de mediu apă.
Schemele directoare din România şi Bulgaria fixează într-o manieră generală şi armonioasă,
obiectivele de calitate şi cantitate a apelor, urmărind să se asigure:
 o stare bună a apelor suprafaţă sau, pentru corpurile de apă artificiale sau puternic modificate,
un potențial ecologic bun şi o stare chimică bună a apelor de suprafaţă;
 stare chimică bună şi un echilibru între cantitatea de apă prelevată şi reîncărcarea apelor pentru
toate resursele de apă subterană;
 realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate, cu scopul de a reduce
tratamentul necesar pentru producţia de apă destinată consumului uman.

2.3 AER ŞI FACTORI CLIMATICI
2.3.1 Descriere
In zona analizată, clima este temperat-continentală, cu veri foarte calde, cantități mici de precipitații,
și ierni reci, marcate de intervale neregulate, cu viscole puternice și perioade frecvente de încălzire.
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O serie de influențe speciale marchează teritoriul, respectiv: influență mediteraneană în Mehedinți și
Dolj, influențe marine din județul Constanța și districtul Dobric, cu diferențe puternice între
temperaturile de iarnă și de vară. În partea de sud-est, se pot simți o serie de influențe nordice, cu
aer rece din nord-est spre sud-vest, vânturi puternice și ierni foarte reci.
În zona transfrontalieră a fost construit sistemul unificat de monitorizare a calității aerului care
funcționează în cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră cu finanțare UE în așezările din
România și Bulgaria de pe fluviul Dunărea. A fost de asemenea dezvoltat un program comun de
management al calității aerului la frontiera Bulgaria - România în zona Dunării de Jos.
Particularităţile specifice teritoriilor României şi Bulgariei sunt prezentate in continuare, in subsecțiuni distincte.

2.3.2 Starea aerului şi factorilor climatici
Romania1
Clima
În 2012, temperatura medie anuală pe ţară, 10,0ºC, a fost cu 1,1ºC mai mare decât normala
climatologică standard (1961–1990). Cantitatea anuală de precipitaţii, medie pe ţară (618,9mm), a
fost cu doar 3% mai mică decât normala climatologică standard (1961-1990). Relevante pentru zona
analiza sunt fenomenelor extreme înregistrate și consecințele acestora.
Prognoze climatice
Prognozele realizate cu diferite modele climatice preconizează ca schimbările în regimul climatic din
România se încadrează în contextul global, ţinând seama de condiţiile regionale, cu creşteri ale
temperaturii mai pronunţate în timpul verii. Astfel, în România se aşteaptă o creştere a temperaturii
medii anuale faţă de perioada 1980-1990 similară întregului spaţiu european, existând diferenţe mici
între rezultatele modelelor, în ceea ce priveşte primele decenii ale secolului XXI, şi mai mari în ceea
ce priveşte sfârşitul secolului:
 între 0,5°C şi 1,5°C, pentru perioada 2020-2029;
 între 2,0°C şi 5,0°C, pentru 2090-2099, în funcţie de scenariu (exemplu: între 2,0°C şi 2,5°C în
cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creştere a temperaturii medii globale şi între 4,0°C
şi 5,0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunţată creştere a temperaturii).
Din punct de vedere pluviometric, peste 90% dintre modelele climatice prognozează pentru perioada
2090-2099 secete pronunţate în timpul verii, în zona României, în special în sud şi sud-est (cu abateri
negative faţă de perioada 1980-1990, mai mari de 20%). În ceea ce priveşte precipitaţiile din timpul
iernii, abaterile sunt mai mici şi incertitudinea este mai mare.
Emisii de GES
Cel mai recent Inventar Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră al României a fost transmis la
începutul anului 2013 şi conţine estimările emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de
seră pentru perioada 1989-2011. Conform Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat să reducă
emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% în perioada 2008-2012, considerând nivelul emisiilor din anul
de 1989 drept nivel de referinţă.
Emisiile totale de gaze cu efect de seră (excluzând contribuţia sectorului Folosinţa Terenurilor,
Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură) au scăzut în anul 2011 cu 54,86%, comparativ cu
nivelul emisiilor din anul 1989. Tendinţa emisiilor totale de gaze cu efect de seră este descrescătoare,
determinată pe de o parte de diminuarea activităţilor economice şi a consumului de energie din
1 Informațiile sunt extrase din: “Starea Mediului – Raport Final 2012” elaborat de către Agenția Națională de Protecție a Mediului din
Romania.
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perioada 1989-1992 şi pe de altă parte de criza economică din ultima perioadă de timp.
Sectoarele pentru care s-au estimat nivelurile de emisii/reţineri prin sechestrare a gazelor cu efect de
seră sunt: Energie, Procese industriale, Utilizarea solvenţilor şi a altor produse, Agricultura, Folosința
terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultură și Deşeuri.
Calitatea aerului
Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată în România prin "Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător", care transpune Directiva 2008/50/CE, adoptată de Parlamentul
European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și
Directiva 2004 / 107/EC al Parlamentului European și al Consiliului privind arsenicul, cadmiul,
mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.
Următorii poluanți sunt luați în considerare pentru evaluarea calității aerului: dioxid de sulf (SO2),
dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5), plumb (Pb), benzen
(C6H6) ; monoxid de carbon (CO), ozon (O3), arsen (As); cadmiu (Cd); nichel (Ni); hidrocarburi
aromatice policiclice - (HAP) / benzopiren (BAP), mercur (Hg).
Conform “Stării Mediului – Raport Final 2012” prezentat de către Agenția Națională de Protecție a
Mediului, standardele de calitate a mediului au fost depășite în 2012 în zonele de interes la ozon (O3)
potrivit informațiilor obținute de la:
 Stația de trafic DJ-3 (Craiova – județul Dolj);
 Stația industrială DJ-4 (Ișalnița – județul Dolj);
 Stația rurală de fond DJ-5 (Breasta – județul Dolj).
Nici un alt poluant atmosferic nu a depășit standardele de calitate a mediului în zona de interes.
Conform raportului, “în 2012 a fost atins pragul de informare pentru ozon, pe fondul condițiilor de
calm atmosferice, nefavorabile pentru dispersia poluanților în aer, ceea ce a dus la producerea și
acumularea de ozon în aceste zone”.
Bulgaria
Clima
În ultimii ani, s-a observat o creștere a frecvențelor fenomenelor meteorologice și climatice extreme.
În 2012, temperatura medie anuală din Bulgaria este cu 1,3 ± 0,3º C peste rata climatică normală
(temperatura medie anuală în perioada 1961-1990), care menține o tendință de peste 1º C în ultimii
5-6 ani. Potrivit simulărilor de schimbări climatice făcute pe baza principalelor scenarii de emisii este
de așteptat ca temperaturile din Bulgaria să crească cu 2 până la 5 grade până la finalul secolului 21.
Emisii de GES
Analizele arată că în perioada 1988 - 2012 emisiile de GHG scad. În 2012 emisiile totale de GHG au
fost 61045,63 Gg CO2-eq. sau 50,1% din emisiile din anul de bază. Principalele surse de emisii de gaze
cu efect de seră provin din energie și agricultură. Acestea sunt completate de procesele industriale,
deșeuri, utilizarea solvenților și altele asemenea.
Calitatea aerului
Potrivit legislației naționale și europene, țara este împărțită în următoarele regiuni de evaluare și
gestionare a calității aerului (RAMAAQ) - Regiunile Sofia, Plovdiv, Varna, Nord/Dunăre, Sud și Sud-est.
Zona transfrontalieră inclusă în această evaluare se află în regiunea Nord/Dunăre. În plus, a fost
construit sistemul unificat de monitorizare a calității aerului care funcționează în cadrul proiectelor
de cooperare transfrontalieră cu finanțare UE în așezările din România și Bulgaria de pe fluviul
Dunărea. A fost de asemenea dezvoltat un program comun de management al calității aerului la
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frontiera Bulgaria - România în zona Dunării de Jos.
În 2012 nu au fost înregistrate încălcări ale calității aerului în regiunea Dunării din punct de vedere al
numărului de depășiri al nivelului de dioxid de sulf din atmosferă, respectiv numărul înregistrat de
depășiri ale valorii de prag este în limita admisibilă sau nu există.
Nu au fost înregistrate depășiri ale conținutului de dioxid de azot în partea bulgară a zonei
transfrontaliere în 2012.
În cursul anului 2012, au fost înregistrate depășiri la indicatorul PM10 în zona de Nord. Vidinul este
una dintre zonele în care se înregistrează cel mai mare număr de depășiri ale valorii limită (157 zile).
Sursele poluării în exces înregistrate sunt gospodăriile, transportul și activitățile industriale de pe
teritoriul municipalităților, ca și suprafețelor poluate și prost întreținute ale drumurilor. O contribuție
suplimentară la poluarea aerului cu particule o are impactul condițiilor meteorologice adverse din
țară, precum diluția redusă a poluanților emiși la scară locală, inclusiv ca rezultat al vitezelor reduse
le vântului (sub 1,5 m/s) și perioadelor de secetă prelungită.
Rata medie anuală a PM2,5 este depășită în Nord (Veliko Tarnovo și Ruse). Principala sursă de
poluare sunt emisiile din transport, gospodării, industrie și drumurile prost întreținute.
Nu au fost înregistrate în 2012 concentrații care să depășească rata medie de aerosoli de plumb în
atmosferă, nu au existat depășiri la monoxidul de carbon.
În 2012 au fost înregistrate la Ruse depășiri ale valorii de prag pentru informarea populației la ozon
(180 g/m3), unde a fost calculat și cel mai mare nivel critic a fost calculat la peste 22 000 µg/m3.h.
Rata medie țintă la cadmiu, nichel și arsen nu a fost depășită în zona de interes. În 2012 în Nord au
fost înregistrate depășiri ale valorilor țintă în atmosferă. Principalele surse de poluare sunt arderea
diferitelor tipuri de combustibili, inclusiv în sectorul casnic.
Potrivit analizei dezvoltării socio-economice prezentate în Strategia Națională de Dezvoltare
Regională 2012-2020, regiunea cu cele mai reduse emisii de gaze cu efect de seră este regiunea de
nord-vest, unde se află districtele Vidin, Vratsa, Montana și Pleven.

2.3.3 Probleme de mediu – AER şi factori climatici
Urbanizarea și industrializarea au un impact direct asupra condițiilor locale de climă modificând
valorile elementelor meteorologice de deasupra domului de aer format deasupra acestor teritorii
(urbanizate și industrializate). Planificarea incorectă sau nepotrivită și deciziile de urbanism duc la
crearea unor condiții de microclimat nefavorabil pentru confortul uman. În multe cazuri, deciziile
urbanistice duc nu numai la eliminarea caracteristicilor favorabile ale peisajului natural, ci și la
crearea unor condiții nefavorabile de trai pentru populație. Principalele schimbări negative țin de:
 Gradul înalt de poluare termică - cauzat de schimbul de căldură pe suprafețe de beton, piatră,
asfalt și alte materiale de construcție și pavaj. Stresul termic a reprezentat de multă vreme un
subiect de cercetare științifică;
 Deteriorarea condițiilor de aerare (schimbul de aer), datorită tuturor elementelor de urbanizare
și industrializare ce conduc șa modificarea caracteristicilor vântului. Distribuția incorectă a
elementelor de urbanizare care duce la formarea de zone cu vreme predominant calmă fără
oportunități de schimb normal. Aceasta duce la crearea condițiilor de menținere a poluanților din
surse legate de transport și din alte surse în stratul atmosferic inferior, care influențează direct
sănătatea populației.
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Aproape toate tipurile de activități antropice determină schimbări ale compoziției stratului de bază al
atmosferei, în care trăiesc oamenii. Principalele motive pentru crearea unui grad înalt de poluare
sunt:
 Problema principală este conținutul ridicat de particule fine de praf, sub 10 microni. În districtele
Vidin și Vratsa (BG) s-au măsurat în 2012 cele mai ridicate niveluri din țară la particulele de praf.
În total 34% din populația zonei de monitorizare a mediului de la Dunăre de pe teritoriul bulgar
este afectată de această poluarea, măsurată față de o normă medie zilnică de 50 μg/m3 depășită
timp de peste 35 de zile dintr-un an. Motivele pentru nivelul particulelor fine de praf înregistrate
peste valoarea maximă admisibilă sunt emisiile cauzate de transport, sectoarele industrial și de
locuințe și de slaba întreținere a drumurilor.
 Gazele de eșapament din trafic sunt principala cauză a poluării aerului din jurul arterelor urbane
și în general din orașe. Datele furnizate de sistemul național de monitorizare sunt un exemplu în
acest sens.
 Gazele de ardere de la instalațiile de încălzire industrială și rezidențială sunt un alt factor
semnificativ care duce la deteriorarea calității aerului.
In Bulgaria, potrivit art. 27 al Legii calității aerului, municipalitățile implementează programele
municipale care sunt instrumentul obligatoriu de menținere și management al calității aerului. În
municipalitățile în care programele sunt implementate prevăzute în art. 27 al Legii calității aerului, se
efectuează controlul continuu (cu stații de măsură automate) iar poluarea anormală din punct de
vedere al indicatorului FDP10 a fost stabilită în următoarele orașe din zona transfrontalieră: Veliko
Tarnovo, Vidin, Vratsa, Dobrich, Montana, Pleven, Ruse. Principalele cauze ale ratei anormale a
FDP10, potrivit programelor sunt:
 Încălzirea locuințelor în sezonul rece de cele mai multe ori dublată de efectului transportului
suplimentar;
 Influența predominantă a sectorului transporturi - în perspectiva orașelor mai mari;
 Influența predominantă a surselor neorganizate - în unele orașe din apropierea zonelor
industriale mari;
În prezent, zona de interes din partea bulgară, îndeosebi la Veliko Tarnovo și Gorna Oryahovitsa, se
confruntă cu probleme grave de mediu datorită ratei de poluare a atmosferei și apei și a contaminării
solurilor (conform Planul Strategic Național de Dezvoltare a Republicii Bulgaria în perioada 20122022 (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, 2012).

2.4 SOL
2.4.1 Descriere
În partea românească a regiunii transfrontaliere se găsesc 28 % din totalul terenurilor arabile din
România. Potențialul agricol este unul semnificativ, atât din punct de vedere al terenului arabil, cât și
din punct de vedere al producției medie la hectar, în special de grâu, orz și orzoaică, porumb și
floarea-soarelui, dar și din punct de vedere al producției medii de fructe .
Din 3 932 mii de hectare în zona românească:
 78.21 % reprezintă terenuri agricole,
 10,77 % păduri și alte terenuri forestiere, și
 apele reprezintă 4,02% iar lacurile 19.22 % din apele și lacurile din România (822,700 hectare) .
În partea bulgară a regiunii transfrontaliere se afla 52 % din totalul terenurilor arabile din Bulgaria.
Regiunea este specifică pentru podgoriile sale, reprezentând peste 20% din totalul zonei viticole din
Bulgaria. Districtul Dobrich ocupă primul loc în țară din punct de vedere al terenului agricol cu
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375350 ha, din care se folosește peste 88 %. Această rată ridicată de utilizare a terenului agricol
poziționează acest district pe primul loc în țară. Pe de altă parte, districtul Vidin ocupă locul al doilea
în țară din punct de vedere al valorii terenurilor agricole neutilizate. Terenul agricol neutilizat în acest
district reprezintă 7,7 % din totalul terenurilor agricole neutilizate din Bulgaria, având cea mai mare
proporție de teren nefolosit din district, respectiv 21,7% (conform: Raportul cu privire la utilizarea
teritoriului Republicii Bulgaria pentru 2011, Ministerul Agriculturii, Departamentul Agrostatistic).

Figura 5: Utilizarea solurilor în zona transfrontalieră RO-BG

2.4.2 Starea solului
Romania
Tipologia solurilor din zona de analiză este foarte diversă, în funcție de condițiile geografice specifice,
conform harții litologice anexate.
Starea solurilor face obiectul unor studii și observații periodice, ale căror rezultate indica in general
tendința de scădere a productivității, dar și a suprafețelor de teren agricol cultivat.
Din inventarul realizat în România de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie în
colaborare cu birourile locale de cercetare pentru Pedologie și Agrochimie și cu alte unități de
cercetare, cu privire la terenurile agricole, din care terenul arabil cel mai bine reprezentat, calitatea
solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare printr-una sau mai multe restricții.
Influențele nocive al acestor restricții sunt reflectate de deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor
solurilor, în special a capacității bioproductive a acestora, dar, și mai grav , a calității produselor
agricole și siguranței alimentară, cu consecințe grave pentru calitatea vieții umane.
Aceste restricții sunt determinate fie de factori naturali (climă, forme de relief, caracteristici edafice,
etc.), sau de activitățile agricole și industriale antropice, în multe cazuri, factorii menționați acționând
împreună în mod negativ, având ca efect scăderea calității solului, și chiar anularea funcțiilor
acestora.
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Factori de limitare identificați:
Conform studiului menționat mai sus, factorii de limitare sunt:
 Seceta, inclusiv în zonele echipate anterior cu sisteme de irigare.
 Exces periodic de umiditate la nivelul solului. Mai multe perimetre din zonele cu lucrări vechi și
ineficiente de diguire, neîntreținute, sunt periodic inundate, înregistrându-se daune grave prin
distrugerea fermelor, a culturilor, animalelor, a liniilor de comunicații și pierderea de vieți
omenești.
 Eroziunea apei alături de alunecările de teren provoacă pierderi importante de sol de până la
41,5 t / ha pe an.
 Eroziunea eoliană apare pe o suprafață mare de terenuri, cu riscul de a se extinde, având în
vedere faptul că, în ultimii ani, unele păduri și perdele de protecție au fost eliminate din zonele
cu sol nisipos, acestea devenind expuse procesului de degradare. Aceste soluri au un volum
edafic redus, o capacitate redusă de reținere a apei și sunt afectate de consecințele secetei,
având un nivel scăzut de fertilitate.
 Conținut excesiv în partea superioară a solului.
 Sărarea solului, cu tendințe de agravare în perimetrele irigate, drenate și irațional exploatate, sau
în zonele cu potențial secundar de sărare.
 Deteriorarea structurii solului și consolidările secundare ("plug unic") realizate după ce s-a
executat consolidarea primară, având tendința de a forma o crustă de suprafață.
 Statutul agrochimic, analizat pe un procent de 66 % din fondul agricol, cu următoarele atribute
nefavorabile:
o aciditate sau alcalinitate puternice sau moderate a terenurilor agricole;
o
nivel scăzut de asigurare a solului cu fosfor mobil;
o
nivel scăzut de asigurare a solului cu potasiu mobil;
o
nivel scăzut de asigurare a solului cu azot mobil;
o
nivel scăzut de asigurare a solului cu humus;
o
deficiențe ale micro-elementelor pe anumite zone semnificative, în special deficiențe
de zinc, puternic resimțit în culturile de porumb.
 Poluarea fizico – chimică și chimică a solului afectează suprafețe mari de teren. Deși, în ultimii
ani, o serie de unități industriale au fost închise, iar altele și-au redus activitatea, poluarea solului
se menține la nivel ridicat în zonele puternic afectate. Poluarea cu petrol și apa sărată ce provine
din exploatarea petrolului, rafinarea și transportul acestuia este , de asemenea, prezentă.
 Deteriorarea solului prin lucrări de excavare ce afectează suprafețe mari, fiind una dintre cele mai
grave forme de deteriorare a solului, frecventă în industria minieră, de exemplu, în bazinul minier
al Olteniei. Calitatea terenurilor afectate de acest tip de poluare a scăzut cu 1 până la 3 clase,
astfel că unele din aceste zone au devenit practic neproductive.
 Acoperirea solului cu deșeuri şi reziduuri solide cauzate de scoaterea zonelor importante din
circuitul agricol.
Anumiți factori de limitare reprezintă consecințe ale efectelor schimbărilor climatice, care afectează
cea mai mare parte a agriculturii.
Din punct de vedere al datelor pluviometrice, peste 90% din modelele climatice prognozate pentru
perioada 2090-2099 au arătat mai multe episoade de secetă pe timpul verii, în special în Sudul și Sud
- Estul României (cu deviații negative comparativ cu perioada 1980-1990, peste 20%). În ceea ce
privește precipitațiile din timpul iernii, abaterile sunt mai mici iar nivelul de incertitudine mai mare.
Bulgaria
Distribuția solurilor din regiune este legată de caracteristicile fizice și geografice. În lunca Dunării,
solul este în principal carbonat și cernoziom tipic, soluri levigate și podzolice dezvoltate în cele mai
înalte porțiuni din sud și est, pe majoritatea părții de vest a luncii Dunării (la vest de Belogradchik). La
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sud de zona cernoziomului, în porțiunile nordice ale pre-Balcanilor se întind soluri cenușii închise, iar
în porțiunile sudice soluri de pădure cenușii și brune. Solurile humus-carbonate se dezvoltă în zonele
carstice. În văile râurilor se întind soluri iluvio-aluviale.
Câmpia Dunării se caracterizează prin sol negru fertil, în pre-balcani sunt distribuite soluri cenușii de
pădure iar în zona balcanică - soluri de pădure brune și soluri de pajiști montane. Caracteristicile
majorității solurilor sunt foarte favorabile dezvoltării principalelor sectoare agricole și de creștere a
animalelor. Mineralele din zonă sunt de importanță locală, în principal material de construcție - var,
minerale industriale, granit, diabaz.
Potrivit Raportului Național privind starea mediului (ediția 2014) solurile din țară sunt în stare
ecologică bună în perioada 2005-2012 din punct de vedere al disponibilității nutrienților/ materiilor
organice, ca și al contaminării cu metale grele, metaloizi și poluanți organici persistenți (HAP, PCB și
pesticide organoclorice). PCB sunt sub limita de detecție, iar 98,9% dintre HAP au fost sub valoarea
MRL. În zona considerată, valorile concentrațiilor maxime admisibile de metale grele sunt depășite în
Montana.
În perioada 2007- 2012, s-a observat o tendință de limitare a eroziunii apei, atât din punct de vedere
al mărimii distribuției cât și al pierderii anuale medii de sol. Pierderile de sol datorate eroziunii
eoliene s-au menținut, dar zonele cu risc scăzut s-au redus pe socoteala celor cu risc moderat și înalt.
A existat o ușoară creștere a suprafețelor agricole cultivate și utilizate și o reducere a terenurilor
necultivate.
În 2012 eroziunea apei pe terenurile agricole în zona Ruse a fost de intensitate moderată (între 5,03
t/ha/an și 8,7 t/ha/an) iar riscul real de eroziune a apei este foarte redus în zone limitate din alte
regiuni de interes. În zona evaluării suprafețele cu cel mai înalt risc de eroziune eoliană sunt Dobrich
(187131 ha) și Silistra (5480 ha) iar pierderile de sol sunt maxime în regiunile Dobrich, Ruse și Silistra.
În 2012, au fost înregistrate în Bulgaria 31 de alunecări de teren nou apărute cu o suprafață totală de
39,3 ha. Majoritatea noilor alunecări de teren sunt în Dobrich, Varna și Veliko Tarnovo - 13 alunecări
cu o suprafață totală de 38,12 ha. Figura următoare prezintă distribuția spațială a zonelor afectate de
alunecări de teren.

Figura 6: Distribuția zonelor afectate de alunecări de teren, ha
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Sursa: MPP; "Geoprotectia" Ltd. - Varna, Pleven, Pernik
Potrivit Raportului național privind starea și protecția mediului din Republica Bulgaria în 2012 (EEA,
ediția 2014) tendința din 2012 a fost de creștere a numărului de alunecări de teren și a zonelor
afectate.

2.4.3 Probleme de mediu – SOL
Principalele probleme de mediu identificate pentru factorul de mediu sol sunt:
 Seceta
 Exces periodic de umiditate la nivelul solului.
 Eroziunea hidrică;
 Eroziunea eoliană
 Conţinut excesiv de schelet în partea superioară a solului;
 Sărăturarea solului,
 Deteriorarea structurii solului și compactarea secundară a solului;
 Poluarea fizico – chimică și chimică
 Deteriorarea solului prin lucrări de excavare – constituie cea mai gravă formă de deteriorare a
solului, întâlnită în cazul exploatărilor miniere la suprafaţă;
 Acoperirea solului cu deșeuri şi reziduuri solide care implică schimbarea folosinţei terenului.

2.5 POPULAŢIA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI
2.5.1 Descriere
Populația din zona de interes este afectata de starea economica precara a zonei. Regiunea
transfrontaliera Romania-Bulgaria este una din cele mai puțin dezvoltate la nivel European. Conform
„Clasificării regiunilor europene funcție de GDP“ (sursa:Eurostat, 2012), 6 din cele 10 regiuni (nivel
NUTS 3) clasificate ca “cele mai sărace” din UE, sunt situate in zona de interes.

2.5.2 Starea populaţiei şi a sănătăţii populaţiei
România
Potrivit informațiilor INS, județul cu cel mai mare număr de locuitori din partea românească a zonei
de interes, conform rezultatelor recensământului populației din 2011, este județul Constanta
(684082), urmat de județul Dolj (660544). Sporul natural la 1000 de locuitori este negativ in toate
județele din zona de interes. In județul Teleorman se înregistrează cea mai mica valoare a sporului
natural la 1000 de locuitori (-11,3) și cel mai mare număr de decese la 1000 locuitori (18,1).
Cel mai mare număr al deceselor la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii se înregistrează in județul
Mehedinți (14,7), cu o valoare de aproape 2% in mediul rural (19,3 decese sub 1 an la 1000 născuțivii).
Din punct de vedere al statisticii socio-economice a populației se menționează rata ridicata a
șomajului in județele: Teleorman (9,6%), Mehedinți (9,5%) și Dolj (9,4%). Cea mai mica rata a
șomajului in zona analizata se înregistrează in județul Constanta (4,7%), sub rata șomajului la nivel
național (5,2%).
În privința educației, județul cu cel mai mare procent al populației care a absolvit studii superioare
este Constanta (16,28%), peste procentul național al absolvenților de studii superioare din totalul
populației României (14,38%). Toate celelalte județe din zona analizata se situează sub valoarea
înregistrata la nivel național.
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Procentele care reflecta ponderea populației cu studii primare absolvite (și fără) se situează peste
nivelul național (17,19%) in toate județele, cu excepția județului Constanta (15,27%). Cele mai mari
valori (peste 25%) se înregistrează în județele: Teleorman, Giurgiu și Călărași.
Bulgaria
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică din Bulgaria, Pleven este regiunea cu cea
mai mare populație din partea bulgară a zonei transfrontaliere. Se situează de asemenea pe locul doi
față de Veliko Turnovo din punct de vedere al nașterilor vii din 2013. Însă rata mortalității infantile
este mai mare în Vidin, urmat de Veliko Turnovo. Rata sporului natural este negativă în toate
regiunile evaluate și în țară în general. La Vidin este de aproape trei ori mai mare decât rata
națională. Rata mortalității în regiunea transfrontalieră este mai mare în Montana, urmată de Vratsa
și Pleven.
Potrivit analizei dezvoltării socio-economice prezentate în Strategia Națională de Dezvoltare
Regională 2012-2020, zonele cu riscuri pentru sănătate crescute datorită poluării atmosferice se
concentrează aproape în totalitate în Bulgaria de Sud - în RSV, RSE și RCS. Zonele cu risc crescut
asociat poluării solului se află din nou în două regiuni din sudul Bulgariei - RSV și RCS, adică în afara
zonei cuprinse în Strategie.
Mortalitatea din Bulgaria este de 14,4 ‰ la 1.000 locuitori. Motivele mortalității variază, dar bolile
sistemului circulator par să fie cea mai frecventă cauză. Această boală a cauzat decesul a 1578,6
femei și 1497,3 bărbați din regiunea Vidin, cel mai mare număr din toate regiunile analizate.
Accidentele de transport sunt în cel mai are număr la Silistra (25,7 bărbați) care a depășit de 10 ori
media pe țară

2.5.3 Probleme de mediu – SĂNĂTATEA POPULAŢIEI
Mai multe boli sunt legate direct sau indirect de problemele de mediu. În special poluanţii
atmosferici au fost identificaţi ca factori importanţi care influenţează sănătatea umană.
Efecte ca urmare a poluării aerului:
În perioada 1997-2008, 13-62% din populaţia urbană a Europei a fost expusă la concentraţiile
particulelor în suspensie (PM10) din aerul înconjurător care au depăşit valorile limită pentru
protecţia sănătăţii umane stabilite de legislaţia europeană. Se ştie însă că în cazul particulelor în
suspensie, datorită acţiunii lor diferite prin compoziţie, dimensiune şi timpul de expunere efectele
adverse asupra sănătăţii pot să apară, de asemenea, şi la valori medii zilnice situate sub valorile limită
de protecţia sănătăţii umane.
Grupa de vârstă cea mai vulnerabilă sunt copii, pentru că organismul nu este încă dezvoltat şi îşi
petrec mult timp în aer liber.
Principalii indicatori de sănătate care pot fi influenţaţi de poluarea aerului se referă la bolile
respiratori şi cardiovasculare, mortalitatea fiind indicatorul cel mai fidel în evaluarea unui anumit
proces.
Urmărind indicatorii de sănătate mortalitate cardio-vasculară şi respiratorie putem avea o
monitorizare indirectă şi a acţiunii potenţatoare pe care poluarea atmosferică o poate avea asupra
stării de sănătate a populaţiei.
Mortalitatea prin afecţiuni respiratorii continuă să ocupe un procent semnificativ din mortalitatea
generală. Astfel, se observă că ponderea mortalităţii prin afecţiuni respiratorii din mortalitatea
generală în mediul urban este mai mare decât ponderea înregistrată la nivel de judeţ / oblast,
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explicabil prin faptul că aerul din mediul urban este mult mai poluat, la aceasta contribuind în mod
semnificativ poluarea provenită din traficul rutier.
În anul 2012 nu s-au înregistrat epidemii hidrice în rândul populaţiei din zona de interes. Cele mai
frecvente intoxicaţii cauzate de apa potabilă sunt intoxicaţiile cu apă consumată din fântâni
contaminate cu nitraţi şi nitriţi, peste pragurile de sănătate admise. În acest caz, impactul asupra
sănătăţii umane se manifestă în special asupra bebeluşilor.
Bolile cu transmitere hidrică continuă să facă victime. Principala cale de transmitere este cea prin
ingestie (directă, sau a alimentelor contaminate prin apă), dar este posibilă infectarea şi prin spălare
şi îmbaiere (leptospiroza, schistostomiaza, tularemie) şi prin inhalare (aerosoli cu Legionella).
Principalele boli cu transmitere (predominant sau posibil) hidrică sunt: boli microbiene; boli virale;
boli parazitare.
Diversele substanţe chimice dizolvate în apă pot avea importante efecte asupra sănătăţii
organismelor vii în general şi asupra omului în particular. Sunt substanţe ce pot fi dăunătoare peste o
anumită concentraţie. Pe această bază putem grupa efectele biologice ale substanţelor din apă în trei
categorii:
 Substanţe toxice cu efect de prag: sunt toxice numai peste o anumită concentraţie (prag); sub
aceasta nu se observă efecte asupra sănătăţii. Astfel de substanţe sunt cianurile sau nitraţii, care
devin toxici peste o anumită concentraţie şi pentru care e nevoie de doză crescută, deoarece nu
se acumulează, sau diverse metale care sunt toxice peste concentraţia prag, aceasta putând fi
atinsă şi treptat prin fenomenul de bioacumulare.
 Substanţe genotoxice: sunt substanţe toxice ce produc efecte nocive: carcinogene (produc
cancer), mutagene (produc mutaţii genetice) sau teratogene (produc malformaţii), posibil la orice
concentraţie, deci pentru care nu s-a putut stabili existenţa unui prag sub care să nu fie nocive. În
categoria substanţelor genotoxice pentru om intră arsenul, unele substanţe organice sintetice,
mulţi compuşi organici halogenaţi, unele pesticide etc.
 Elemente esenţiale: sunt substanţe care trebuie să facă parte obligatoriu din dieta organismului.
Unele din acestea sunt aduse predominant sau exclusiv prin apă şi de aceea lipsa lor sau
cantitatea prea redusă afectează sănătatea respectivului organism viu. Totodată însă şi
concentraţiile prea crescute sunt nocive, la fel ca la substanţele toxice cu efect prag. Astfel de
substanţe esenţiale sunt la om seleniul, fluorul, iodul etc.

2.6 PEISAJ
2.6.1 Descriere şi stare
Romania
În zona românească se întâlneşte o varietate bogată de peisaje: munți cu chei și defilee, dealuri și
podișuri, câmpii și lunci, râuri și lacuri. Cele mai renumite sunt prezentate in continuare pe unitățile
administrative cuprinse in strategie.
Din punct de vedere al peisajului, județul Mehedinţi este caracterizat de grandiosul peisaj format de
fluviul Dunărea şi de defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenţa
elementelor floristice şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice.
Dintre atracțiile peisagistice ale zonei, menționam:
 Zona Porţile de Fier I, cu defileul Dunării, clisura cu Cazanele Mari şi Mici, lacurile de acumulare,
sistemul hidroenergetic şi de navigaţie, numeroase viaducte înălţate deasupra unor văi sălbatice,
municipiul Orşova, desfăşurat sub formă de amfiteatru pe malul golfului Cerna.
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Ostrovul Şimian – insulă situată în aval de Drobeta Turnu Severin, unde a fost strămutată cetatea
de pe fosta insulă Ada-Kaleh.
Zona de nord a judeţului, caracterizată prin frumuseţea peisajului. Aici se găseşte oraşul Baia de
Aramă, iar la circa 4 km nord-vest de Baia de Aramă se găseşte complexul carstic Ponoare,
reprezentat prin mai multe monumente ale naturii (podul natural de la Ponoare, lacurile carstice
Zatonul Mare şi Mic, peştera Ponoare şi platoul de lapiezuri de deasupra peşterii). Tot în această
zonă se află peştera Topolniţa, cu o lungime explorată de 10.330 m, fiind a doua ca mărime din
ţară.

Județul Dolj este caracterizat printr-o varietate de peisaje:
 dealuri (Dealul Amaradiei);
 câmpii (Câmpia Romana, Lunca Dunării);
 râuri (Jiu, fluviul Dunărea);
 lacuri (Bistret, Fantana Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni),
care constituie atracții turistice, alături de peisajele din rezervații naturale, cu ar fi:
 Pădurea Ciurumela de la Poiana Mare;
 Rezervația ornitologica de la Ciupercenii Noi;
 Rezervația de bujori sălbatici de la Plenita, etc.
Dintre obiectivele de interes peisagistic aparte, care se înscriu ca atracții naturale ale județului Olt, se
disting:
 Valea Dunării, cu ostroavele și plajele sale, oferă valoroase imagini estetice, cu funcții recreative.
 Valea Oltului, apare ca o salba de lacuri ca urmare a amenajărilor hidroenergetice in exploatare,
atractive prin frumusețea imaginilor create de întinsele oglinzi de apa, pădurile, caracterizate de
diversitatea esențelor, fapt ce contribuie la realizarea unor peisaje deosebite in toata perioada
lor de vegetație.
In județul Călăraşi se spune ca Dunărea creează peisaje de poveste:
 Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești, Ostrovul Haralambie şi Ostrovul Șoimul sunt numai
câteva zone ce merita întreaga atenție.
 Localitatea Sarulești, situata pe malul stâng al râului Mostiștea.
 Lacul Valea Roșie, situat pe raza comunei Mitreni, este deosebit, fiind un lac cu apa sărată ce s-a
format natural.
Judetul Giurgiu este renumit prin peisajele din zona comunei Comana. Rezervatia din padurea
Comana este monument al naturii, un paradis al faunei și florei specifice Campiei Dunarii.
Judetul Teleorman este caracterizat printr-o varietate de peisaje:
 campii (Campia Gavanu-Burdea, Burnaz, Boian, Lunca Dunarii);
 rauri (Olt, Calmatui, Vedea, fluviul Dunarea);
 lacuri (Bercelu, Sarat, Balta Rosie, Balta lui Bran, Calina, Balta Luciei, Vartoape, Suhaia, Fatana).
Judetul Constanta este renumit pentru peisajele naturale deosebite din cadrul a 26 rezervatii
naturale, din care:
 Cheile Dobrogei;
 Rezervatia naturala Masivul Cheia;
 Peretii calcarosi de la Petrosani;
 Rezervatia Naturala Obanul Mare și Pestera Movile;
 Lacul fosilifer Aliman
 Rezervatia naturala Acvatoriul litoral marin Vama Veche-2Mai;
 Canalele de la Harsova, etc.
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Bulgaria prezintă o diversitate notabilă de peisaj mergând de la munte la câmpie, inclusiv Câmpia
Dunării tipic continentală (antica Moesia) la nord.
Zona de interes se întinde pe câmpia înaltă a Moesiei și o parte din sistemul balcanic. Peisajele tipice
ale regiunii aparțin claselor de peisaj de câmpie joasă, peisaj de câmpie joasă inter-montană, peisaj
de vale și peisaj montan. Limita nordică a regiunii coincide cu frontiera nordică a Bulgariei. Grupurile
dominante de peisaje din zona de graniță sunt câmpiile de stepa cernoziomică cu rocă de loess de
intensă utilizare agricolă, peisaje de câmpie de stepă de cernoziom pe roci carbonate cu utilizare
agricolă moderată și peisaje de carst plat deschis pe roci sedimentare carbonate cu suprafețe de
carst care, spre sud, se dezvoltă ca peisaje de carst deschis pe pantele văilor canion, intersectând
planuri de roci carbonate sedimentare.
Limita estică a zonei analizate coincide cu porțiunea de frontieră estică a Bulgariei. De-a lungul
litoralului, de la nord la sud, se repetă predominant grupe de peisaj de fâșii litorale, peisaje de faleze
stâncoase, peisaje de carst deschis plat pe roci sedimentare carbonate de suprafață carstică, peisaje
de lacuri lagunare (zone umede), peisaje de păduri dese pe sedimente marine holocenice joase cu
coezivitate redusă.
Există de asemenea grupe de peisaj de pajiște de stepă pe fundul ondulat al văilor din depozitele
cuaternare necoezive din zona montană interioară cu un nivel ridicat de utilizare agricolă, peisaje
forestiere-pajiște-stepă în albiile ondulate din bazinele intramontane de sedimente cretacice cu un
nivel moderat de utilizare agricolă, peisaje de păduri dese de câmpie pe depozite aluviale, peisaje de
câmpie cu tufișuri de pădure xenofite pe sedimente argilo-nisipoase mezozoice și paleogene cu nivel
relativ redus de utilizare agricolă și peisaje de păduri de foioase mezo-montane pe roci sedimentare
non-carbonate.

2.6.2 Probleme de mediu - PEISAJ
Dezvoltarea umană reprezintă un factor care poate afecta în mod direct/indirect mediul. Peisajul
cultural şi siturile patrimoniului naţional fac parte din identitatea României / Bulgariei şi necesită
protecţie din punct de vedere al aspectelor de mediu.
Intervenţiile umane cu impact negativ asupra peisajului, în funcţie de gravitate, sunt următoarele:
 Distrugere - pierderi semnificative la nivelul tuturor celor 3 componente ale peisajului
(elementele culturale (aşezări, infrastructură, construcţii, activităţi umane), biodiversitatea,
structura geomorfologică (relief, caracteristici geologice, hidrologice). Acestea sunt cauzate în
principal de dezvoltări urbanistice intensive inadecvate mediului şi arhitecturii locale, schimbarea
funcţiunii terenurilor, defrişări, transformarea radicală a ţesuturilor tradiţionale ale localităţilor
(îndesire, demolări, schimbări de funcţiuni);
 Degradare - transformări puternice la nivelul componentelor, care însă nu schimbă caracterul
unitar. Acestea sunt cauzate de: deteriorări la nivelul biodiversităţii (amenajarea spaţiilor verzi
urbane cu specii alohtone, neglijarea şi abandonul spaţiului public în favoarea traficului rutier),
pierderi culturale (transformări ale elementelor de construcţie cu derogări de la legislaţia în
vigoare, urbanism intensiv de factură nesustenabilă, fără planificare strategică, cartiere
suburbane lipsite de identitate, infrastructură şi integrare în organismul oraşului, abandonarea
tradiţiilor), poluare ( cauzată de depozitarea deşeurilor, poluarea aerului, apelor şi terenurilor);
 Agresiuni - acţiuni punctuale cu impact major la nivelul tuturor componentelor. Acestea sunt
cauzate de activităţile economice şi turistice, precum cariere, balastiere, exploatări forestiere,
pârtii de ski şi altele asemenea - care se desfăşoară în mod nesustenabil şi cauzează modificarea
formelor de relief, depozitarea deşeurilor, dezechilibre ale ecosistemelor, lipsa de continuitate în
politicile de amenajare a teritoriului.
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2.7 PATRIMONIU CULTURAL
Romania
În România, Lista Monumentelor Istorice, inclusiv a site-urilor arheologice, este elaborată și
actualizată de Ministerul Culturii și are un caracter oficial și legal. În conformitate cu cea mai recentă
actualizare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 2.361/2010, pe teritoriul României, care este parte a
strategiei, se află 3929 Monumente istorice.
În fiecare dintre cele șapte județe ale României incluse în strategie, există obiective ce aparțin
patrimoniului cultural, inclusiv situri arheologice.
Pe raza județului Mehedinți, cele mai cunoscute monumente istorice, precum și alte obiective de
patrimoniu cultural, care reprezintă atracții turistice sunt:
 Ruinele podului lui Traian (pod construit în perioada dintre războaiele dacice purtate de
împăratul Traian împotriva lui Decebal);
 Castrul Drobeta (realizat în aceeaşi perioadă cu podul lui Traian);
 Ruinele bisericii medievale aşezată lângă castrul roman;
 Mânăstirea Sfânta Ana;
 cetatea de pe fosta insulă Ada-Kaleh, aflată acum sub apele lacului de acumulare, strămutata pe
Ostrovul Simian;
 Biserica Sfinţii Voievozi, ridicată în stil bizantin şi pictată in sec. al XVII-lea;
 cetatea Mânăstirii Strehaia, construită în jurul anului 1500;
 Mânăstirea Gura Motrului.
Cele mai cunoscute obiective de patrimoniu cultural din județul Dolj sunt:
 Biserica din lemn Toți Sfinții din Talpasesti;
 Casa memoriala Elena Farago;
 Mănăstirea Jitianu din Podari;
 Mănăstirea Bucovat din Craiova;
 Mănăstirea Maglavit din Maglavit.
Județul Olt păstrează urmele şi vestigiile unei uimitoare culturi. Săpăturile arheologice atesta
existenţa așezărilor umane pe parcursul întregii istorii, acesta atestând continuitatea civilizației în
aceasta zona. Rămășițele scoase la iveala aparțin Culturii Pietrii, Culturii Cris, Vadastra şi Salcuta. De
asemenea, sunt cunoscute următoarele obiective de patrimoniu cultural:
 Așezarea fortificata geto-dacica de la Sprâncenata.
 Zidurile cetăţii bizantine Celei - Corabia cu Fantana Secreta, monument unic al arhitecturii
romane bizantine.
 Biserica Manastirii Caluiu, având fresce originale reprezentând pe șotia lui Mihai Viteazu și Fratii
Buzesti.
 Manastirea Brâncoveni.
 Turnul de Paza medieval de la Hotareni.
 Fortăreața de la Câmpul Mare.
 Casa Memoriala a haiducului Iancu Jianu, in Caracal.
 Centrul Memorial Nicolae Titulescu in satul cu același nume.
 Manastirea Clocociov, construita pe o asezare a voievodului Mihai Viteazul.
 Biserica Sf. Treime din Corabia, impozant monument arhitectonic religios.
 Biserica de Lemn de la Parosi-Leleasca.
 Biserica din Stoicanesti, pictata de Gheorghe Tatarescu, s.a.
In județul Călăraşi, cele mai cunoscute obiective de patrimoniu sunt:
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Muzeul Dunarii de Jos înființat in anul 1951, cu doua secții: Serviciul de Arheologie și Secția de
arte, etnografie și restaurare-conservare. Clădirea este un monument arhitectural deosebit,
specific secolului al XIX-lea.
Biserica fostei Manastiri Negoesti este un monument istoric, dar și de arhitectura religioasa,
aparte. Ctitorita intre anii 1648 și 1649 de catre domnitorul Matei Basarab, aceasta a fost
refacuta in anul 1777 și restaurata apoi in 1850.
Biserica fostei Manastiri Plataresti este și ea ridicata tot in timpul domnitorului Matei Basarab,
insa se evidentiaza prin arhitectura și picturile murale interioare.

Printre obiectivele de patrimoniu din judetul Giurgiu pot fi mentionate:
 in municipiul Giurgiu: ruinele vechii cetati medievale, Muzeul de istorie, Turnul cu ceas,
monumentele inchinate eroilor Razboiului de Independenta și al ostasilor francezi cazuti la
Giurgiu in primul razboi mondial, catedrala Adormirea Maicii Domnului, Biserica Inaltarea
Domnului și Biserica Buna Vestire unde se pastreaza pictura interioara originala realizata de
Gheorghe Tatarascu,
 monumentul de la Calugareni,
 antica Argedava (uniunea tribala daco-getica, locul de unde a aparut Burebista) etc.
Dintre obiectivele de patrioniu dIn judetul Teleorman, mentionam:
 Cetatea romana Turris;
 Cetatea medievala Turnu;
 Ruinele Manastirii Plaviceni din Plopii Slavitesti;
 Ruinele Curtii Balaceanu din Tatarastii de Sus;
 Casa memoriala Zaharia Stancu;
 Catedrala Domneasca Sf. Alexandru din Alexandria.
Judetul Constanta conține numeroase obiective de patrimoniu, ca de exemplu:
 Altarul roman de la Adamclisi;
 Amfiteatru;
 Ansamblul rupestru Murfatlar;
 Apeducte – galerii.
De asemenea, in patrimoniul cultural al judetului exista numeroase lacase de cult ale diferitelor culte.
Una dintre cele mai cunoscute zone este reprezentată de situl arheologic Histria (judetul Constanta).
Histria, colonie greacă de pe coasta dobrogeană a Mării Negre (azi pe malul lacului Sinoe), a fost
fondată de către coloniști din Milet la jumătatea secolului al 7-lea î.Hr. (conform datelor transmise de
Eusebiu, o perioadă aproximativă de fondare a acestei colonii fiind între anii 657/656 î.Hr., și,
conform tradiției menționate de Ps. Skymnos, anul 630 î.Hr. ar putea reprezenta data de întemeiere
a așezării) și a rezistat timp de 14 de secole, până în secolul al 7-lea d.Hr. Este cea mai veche colonie
grecească de pe coasta de vest a Mării Negre, precum și una dintre primele colonii întemeiate în
bazinul acestei mări. De asemenea, Histria este cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul actual al
României.
Bulgaria
Conform datelor din Registrul Valorilor Național Culturale (VCN) al Institutului Național al
Patrimoniului Cultural Netransferabil, numărul total de valori naționale culturale depășește 40000,
din care 13500 sunt arheologice.
Valorile național culturale arheologice sunt distribuite relativ uniform pe teritoriul țării și se află mai
ales în afara zonelor locuite.
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Un număr total de 1730 de valori național culturale au fost înregistrate în Regiunea Nord-Est a
Bulgariei, din care 834 se află în regiunea Dobrich. În Regiunea Nord Vest au fost înregistrate 1467
valori național culturale, dintre care 138 în zona Vidin, 123 în Montana, 91 în Vratsa, 469 în Pleven.
2557 valori național culturale sunt înregistrate în Regiunea Nord Centrală a Bulgariei, din care 928 în
zona Veliko Turnovo, 552 în zona Ruse și 436 în zona Silistra.
Unul dintre cele mai proeminente site-uri culturale din regiune este reprezentat de Bisericile rupestre
din Ivanovo, incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acestea reprezintă un grup de biserici
monolitice, capele și mănăstiri cioplite din piatră solidă și complet diferite de alte complexe
mănăstirești din Bulgaria, situate în apropiere de satul Ivanovo, la 20 km sud de Ruse, pe malurile
stâncoase înalte ale Rusenski Lom, la 32 m deasupra râului. Complexul este renumit pentru frescele
sale medievale frumoase și bine conservate.
Pe teritoriul regiunii Vidin se află 56 de monumente culturale (obiecte arheologice antice și
medievale, biserici și moschei din sec. XV-XIX ca și clădiri din perioada 1880-1925).
În regiunea Vratsa se află numeroase monumente arheologice și istorice. De o valoare deosebită
sunt capodoperele tezaurului de artă tracă (Tezaurul de la Vratza). Pe colina Borovan se află resturile
unei fortărețe trace antice. Mânăstirile ofertă un mediu unic de pace și seninătate – Mânăstirea
Cherepish, Mânăstirea Strupesh, Mânăstirea Sf Arhanghel Mihail de lângă satul Dolna Beshovitsa etc.
În regiunea Monana se află fortăreața romană "Kaleto", sit arheologic, completată de monumente
naționale precum casa memorială "Ivan Vazov", turnul cu ceas din 1762, bisericile unice „Nașterea
Fecioarei” din 1843 și „Sf Nicolae Făcătorul de Minuni" din 1871, Galeria de Artă și Muzeul Etnografic
care definesc Berkovitsa ca pe un oraș cu o istorie și cultură bogate.
Monumentele istorice din Dobrich clasificate ca având „însemnătate națională" se concentrează în
Balchik (fortăreața și necropola antică a cetății, fortăreața antică târzie și medievală timpurie din
cartierul Horizon, complexul arhitectural și de parcuri „Palat"), Kavarna (fort antic și medieval din
zona Kaliakra, rezervația arheologică "Yailata“) etc.

2.8 BUNURI MATERIALE
Bunurile tangibile sunt componente ale mediului antropic. În cadrul strategiei se presupune că cele
mai relevante vor fi bunurile ce țin de infrastructura de transport, infrastructura culturală,
infrastructura socială și infrastructura de combatere a inundațiilor și alunecărilor de teren.
Infrastructura de transport
Drumuri
Conform “Analizei Teritoriale”, lungimea totala a drumurilor din zona transfrontaliera este de 16,511
km, inclusive drumuri districtuale/ județene și comunale. Densitatea drumurilor publice este de
22.95 km/100km2, ceea ce reprezintă foarte puțin in comparative cu mediu UE de 110km/100 km2.
Regiunea transfrontaliera conţine doar o autostrada intre Bucuresti și Constanta (220km).
Construcția autostrăzii București-Constanța a condus la o creștere a traficului către Marea Neagra pe
partea româneasca a frontierei.
Rețelele de drumuri secundare și terțiare sunt sub-dezvoltate și slab întreținute și prezintă risc
crescut de accidente. Mai mult, anumite drumuri sunt expuse inundațiilor, in special pe partea
româneasca a Dunării. Multe drumuri au capacitate insuficienta, ducând la blocaje in trafic și la
creșterea duratei de calatori, a costurilor de operare a vehiculelor, la accidente și daune produse
mediului.
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Figura 7: Ierarhia rețelei de drumuri in zona de interes

Rețeaua drumurilor publice este mai concentrata in Romania prin comparație cu Bulgaria. Cele mai
multe drumuri publice au acoperire asfaltica, dar aceasta nu rezista la cerințele contemporane. In
anumite tronsoane, condițiile drumurilor creează dificultati serioase de intretinere a retelei pe tipul
iernii, conducand chiar la izolarea unor asezari omenesti.
Cai ferate
Densitatea cailor ferate operabile este de aproximativ 46.1 km pe 1000 km2 in Romania și de 38.9 km
pe 1000 km2 in Bulgaria, fiind sub media UE (65 km/ 1000 km2). Principala conexiune pe cale ferata
intre Romania și Bulgaria trece Dunarea via podul Giurgiu-Ruse Bridge, care este inchis la momentul
actual, iar o linie secundara intre Negru-Voda și Kardam inregistreaza un traffic redus (doar trenuri de
marfa și Regio). Cei 280 km de cale ferata ai sectiunii Sofia-Vidin sunt electrificati, dar doua treimi din
acesta sunt construite pe cale simpla și viteza admisa este sub 100 km/h. La momentul actual se
realizeaza un studiu de fezabilitate cu finantare ISPA pentru imbunatatirea acestei sectiuni. De
asemenea, sunt necesare lucrari de extindere ale caii ferate Calafat-Craiova (108 km).

Figura 8: Reteaua de drumuri și cai ferate, porturi și cai navigabie pe noduri multimodale.
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Lungimea cailor ferate in Bulgaria pentru regiunea transfrontaliera nu prezintă modificări în perioada
2010-2012. Constituie 25.8% din rețeaua de cai ferate a Bulgariei. Fonduri FEDR sunt utilizate pentru
extinderea rețelei de cai ferate existente s pentru creșterea limitei de viteza.
Infrastructura pentru traversarea frontierei
La acest moment exista doua poduri pentru transportul rutier peste Dunăre intre Romania și Bulgaria
(Calafat-Vidin, Giurgiu- Ruse).
In tabelul de mai jos sunt prezentate modalitățile de traversare de-a lungul frontierei RomânoBulgare.
Tabel 5: Traversări ale frontierei Româno-Bulgare
Romania punct
de frontiera

Bulgaria punct de
frontiera

Calafat

Vidin

Bechet

Oryahovo

Corabia
Somovit
Zimnicea

Măgura
Nicopol
Svishtov

Modalitate de traversare

Intenții

Transport pe apa
Transport rutier (pod)
Transport CF
Transport pe apa
Transport rutier (feribot)
Transport pe apa
Transport pe apa
Transport rutier (feribot)

Exista intenția de a se construi o trecere peste
Dunăre

Exista intenția de a se construi un nou pod
(rutier și CF)
Exista intenția de a se construi un terminal
intermodal pentru a facilita traficul cargo.

Giurgiu

Ruse

Transport rutier și CF (pod)
Port și feribot

Olteniţa
Călăraşi

Tutrakan

Transport pe apa (feribot)

Silistra

Transport pe apa (feribot)

Ostrov

Silistra

Negru Voda

Kardam

Vama Veche

Durankulak

Transport rutier (drum)
Transport rutier (drum) și
transport CF
Transport rutier (drum)

Exista intenția de a se construi o trecere peste
Dunăre

In Bulgaria, conform datelor din Raportul National privind Starea Mediului pe 2012, aproape 100%
din transportul de marfa este făcut pe cai de transport rutiere. Structura transportului de mărfuri se
schimba, astfel încât ponderea transportului rutier a crescut de la 51,9% in 2000 la 85% in 2912, in
detrimentul transportului pe cale ferata care a scăzut de la 44,9% in 2000 la 10,1% in 2012. Printre
regiunile analizate din zona transfrontaliera, cea mai mare dezvoltare a rețelei de transport in 2012 a
fost in regiunea Veliko Turnovo pentru linii de cale ferata și pentru toate categoriile de drumuri, cu
excepția categoriei II, unde Dobrich a fost pe primul loc. Detalii specifice sunt prezentate in tabelul de
mai jos.
Tabel 6: Dezvoltarea rețelei de transport in 2012
Regiune / Indicator

Lungime drumuri (km)

Lungime cai ferate (km)

Categoria I (km)

Categoria II (km)

Categoria III (km)

Vidin

74

91

446

101

Vratsa

59

231

347

112

Montana

52

162

391

115

Pleven

96

205

490

206

Veliko Tarnovo

153

141

643

236

Ruse

110

155

247

155

Silistra

57

147

302

70

Dobrich

83

242

502

60
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2.9 EVOLUŢIA STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Evoluția fără implementarea strategiei reprezintă așa numita Alternativă Zero. Efectele probabile
sunt analizate în continuare în funcție de factori/ componente.

2.9.1 Biodiversitate
Legislația naționala existentă în ambele state și punerea corecta in aplicare a acesteia sunt menite să
asigure protejarea biodiversității. Conștientizarea reprezintă o condiție esențiala pentru a atinge
acest deziderat.
În ultimii ani s-a observat în Bulgaria o tendinţă de a menține și reface biodiversitatea, care constituie
un element proeminent al multor documente strategice la nivel național și european. Programul
operațional „Mediu” (OPE), Programul național de dezvoltare: Bulgaria 2020, Strategia Națională
pentru Biodiversitate, Planul Național de Acțiune pentru Biodiversitate:, Strategia UE pentru
Biodiversitate până în 2020 etc.
O dată cu realizarea obiectivelor definite în aceste documente strategice, este de așteptat ca
ecosistemele să fie semnificativ refăcute, infrastructura ecologică să fie îmbunătățită, numărul de
specii străine invazive să scadă, utilizarea resurselor piscicole să devină tot mai sustenabilă, să se
mențină starea favorabilă de protecție a mediului a tipurilor de habitate și specii naturale la nivelul
local (de sit), biogeografic și național, care să contribuie astfel la prevenirea pierderii de
biodiversitate la nivel global. În oarecare măsură, obiectivele strategiei completează obiectivele
stabilite în celelalte documente directoare.
În lipsa implementării strategiei, ținta de conservare și îmbunătățire a biodiversității va fi realizată
într-un ritm mai lent, datorită insuficientei preveniri a riscurilor naturale și a măsurilor cu eficiență
redusă în cazul în care calamitățile care ar afecta biodiversitatea ar continua să fie o problemă în
următoarea perioadă, pe lângă sistemele de transport cu emisii reduse de carbon insuficient
promovate.

2.9.2 Apa
Apa de suprafață
În ultimii ani s-a înregistrat tendința spre o îmbunătățire a calității apelor in zona de interes. Este de
așteptat ca Planurile de management al bazinelor hidrografice să contribuie la realizarea unei stări
ecologice bune și a unei stări chimice bune a apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor
legate de acestea. Mulțumită implementării planurilor de management bazinale este de așteptat să
scadă consumul de apă (inclusiv în sectorul energetic) prin introducerea ciclurilor de recirculare și a
altor metode de utilizare efectivă a apei, ca și de reducere a încărcărilor ca urmare a deversărilor de
ape uzate poluate.
Atât Romania, cat și Bulgaria trebuie să se conformeze cerințelor Directivei 91/271/EEA privind
tratarea apelor uzate din zonele populate. Aceasta cere statelor membre UE să dezvolte rețele de
canalizare și să asigure epurarea biologică sau mai strictă a apelor uzate colectate. Regulamentul
preconizat care va reglementa captările de apă de suprafață și subterană prin toate echipamentele,
proiectarea, stabilirea și amenajarea zonelor de protecție sanitară din jurul surselor de apă potabilă și
menajeră în conformitate cu cerințele din regulamentul susmenționat este de asemenea așteptat să
contribuie la îmbunătățirea calității apelor de suprafață.
Neimplementarea strategiei nu va modifica tendințele de îmbunătățire a calității apei.
Apa subterană
Potrivit Rapoartelor anuale naționale privind starea și protecția mediului din Romania și Republica
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Bulgaria (în 2012 - EEA, ediția 2014) s-a înregistrat o îmbunătățire treptată a calității apei subterane
în perioada 1990 - 2012 la majoritatea indicatorilor (in BG cu excepția sulfaților și fosfaților).
Modificările conținutului de azotat al apelor subterane indică o creștere puternică în corpurile de ape
subterane neprotejate și o reducere în corpurile de apă subterană protejate. Se observă o mare
diversitate spațială și o marcantă tendință descendentă în modificările suferite de resursele de apă.
În lipsa aplicării strategiei, tendința de îmbunătățire a stării apelor subterane este preconizată să
continue datorită continuării implementării planurilor aprobate de management al bazinelor
hidrografice în Regiunea Dunăre Marea Neagră în perioada 2010 - 2015 și implementarea planurilor
de management al bazinelor hidrografice actualizate pentru perioada 2016 - 2021. Impactul posibil
asupra mediului geologic și apei subterane poate proveni din dezvoltarea fenomenului natural de
eroziune-acumulare și proceselor gravitaționale, inundațiilor, cutremurelor, lucrărilor de excavații
minore pentru rețele de utilități, de drumuri și căi ferate, poluării locale cu produse petroliere și/sau
substanțe periculoase în accidente rutiere etc.

2.9.3 Climă și calitatea aerului
Potrivit datelor disponibile (furnizate de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului–RO și de
Agenția Executivă de Mediu-BG), în ultimele două decenii a existat o anomalie pozitivă a
temperaturilor anuale medii comparativ cu norma climatică din perioada 1961-1990. Clima este un
sistem complex, influențat de numeroși factori, între care cantitatea de gaze cu efect de seră din
atmosferă, care la rândul său depinde de emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă la nivel
global. Astfel ne putem aștepta ca tendința de creștere a temperaturii medii anuale din țară să se
mențină o perioadă, indiferent de implementarea sau neimplementarea strategiei. Această
presupunere este confirmată și de rezultatele modelărilor efectuate atât pentru clima României, cat
și pentru a Bulgariei pana la sfârșitul secolului XXI.
In ambele tari există o descreștere permanentă a poluanților atmosferici de bază.
În Bulgaria, intr-o perioadă de 10 ani, concentrația atmosferică a dioxidului de azot a scăzut cu 53%,
cea a dioxidului de sulf cu 65% (în special datorită descreșterii emisiilor din termocentrale ca urmare
a instalării de instalații de desulfurare), cea a amoniului cu 62%, cea a compușilor organici volatili
non-metanici cu 85%.
Este de așteptat ca această tendință sa se mențină chiar fără implementarea strategiei, dar cu valori
pozitive mai mici.

2.9.4 Sol
În ultimii ani s-a înregistrat o încetinire a poluării și eroziunii solului, determinată în mod semnificativ
de închiderea activităților unor întreprinderi, dezvoltarea echipamentelor de tratare și acțiunilor de
combatere a eroziunii adoptate în unele regiuni, în timp ce procesele de salinizare și acidificare au
rămas la același nivel. Etanșarea solului continuă să crească, deși într-un ritm mai scăzut decât cele
din Europa occidentală, în ciuda faptului că la noi populația totală este în scădere, deoarece procesul
este mai pronunțat în zonele de litoral și în stațiunile în care ritmul de construire este cel mai rapid.
Este de așteptat ca implementarea strategiei în privința solurilor, tendința de poluare a acestora să se
mențină în descreștere, iar procesele de salinizare și acidificare să nu se modifice semnificativ, ritmul
de etanșare a solurilor rămânând același.

2.9.5 Populație și sănătate umană
Instrumentele politicii de cooperare transfrontalieră pot ajuta la identificarea unor modalități de
revigorare economică a fiecărei regiuni, de îmbunătățire a mediului urban și a condițiilor de viață ale
populației, pentru anumite grupuri de populație cu risc, de reducere a sărăciei și incluziune socială a
celor izolate, dezinstuționalizarea copiilor și adulților cu risc și a altor activități sociale direct legate de
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starea de sănătate și demografia populației.
În cazul neimplementării strategiei nu vor fi create condițiile de promovare a locurilor de muncă
sustenabile și de calitate și de sprijinire a mobilității prin piețe ale muncii integrate transfrontalier
între România și Bulgaria. În absența implementării strategiei, unele tendințe negative ale stării de
sănătate ape populației s-ar putea exacerba, deoarece vor apărea elemente care să împiedice
asigurarea unei calități superioare a vieții pentru populație și a unor condiții de trai sănătoase care la
rândul lor sunt o premisă a creșterii riscurilor de sănătate pentru populație.

2.9.6 Bunuri materiale
În contextul continuării crizei economice mondiale ne putem aștepta ca în lipsa finanțării
programelor operaționale europene, regiunile să se confrunte cu dificultăți tot mai mari în asigurarea
costurilor curente pentru servicii educaționale, de sănătate, culturale și sociale și ca probabilitatea de
a dispune de resurse pentru dezvoltarea unor sisteme de transport nedăunătoare mediului și cu
emisii reduse de carbon să fie nesemnificativă.
Astfel, în cazul neimplementării activităților prevăzute în strategie, ne putem aștepta ca starea
infrastructurii educaționale, de sănătate, sociale și culturale a țării să continue să se deterioreze.

2.9.7 Peisaj
Dezvoltarea mediului în lipsa implementării strategiei va rezulta în menținerea situației de status quo
și tendințelor în privința peisajului. Nu este de așteptat nicio modificare a peisajelor și a impactului lor
vizual.

2.9.8 Patrimoniu Cultural
Întreținerea obiectivelor patrimoniului naţional in Romania se confrunta cu problemele economice
generale ale tarii. Includerea obiectivelor in circuite turistice in cadrul strategiei ar stimula
gestionarea economica și asigurarea unor fonduri suplimentare pentru cheltuielile de întreținere.
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3 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A
FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV
Strategia propune 4 obiective strategice, pentru care sunt evidenţiate 13 obiective specifice. Pentru
fiecare obiectiv specific se propun politici şi programe în vederea facilitării atingerii obiectivelor
strategice. În final, în cadrul politicilor şi programelor propuse, s-au stabilit tipurile de proiecte
strategice care contribuie pas cu pas la îndeplinirea obiectivelor strategice. În cadrul strategiei s-au
evidenţiat 15 proiecte prioritare de interes comun, pentru care s-a stabilit un program de
implementare.
Grupurile de proiecte strategice sau proiectele prioritare au o arie de influenţă delimitată în cadrul
ariei strategiei. O analiză a zonelor posibil a fi afectate de implementarea proiectelor propuse în
cadrul strategiei se face în continuare. Sunt evidenţiate zonele sensibile de mediu şi eventualele
presiuni asupra acestora, cauzate de implementarea proiectelor.

3.1 ARIA DE INTERES
Aria de aplicabilitate a SCDTD RO-BG este reprezentată de zona transfrontalieră România – Bulgaria,
cu o suprafaţă totală de 69285 kmp, din care 56,75% aparţine României (39320kmp) şi 43,25%
Bulgariei (29965 kmp). Politicile, măsurile şi proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor
specifice şi strategice au diferite arii de aplicabilitate, definite în capitolul 3.

Figura 9: Zona transfrontaliera România - Bulgaria

SCDTD RO-BG acoperă şapte judeţe din România şi opt districte din Bulgaria, poziţionate în partea de
sud a României şi, respectiv, în partea de nord a Bulgariei, de-a lungul frontierei dintre cele două
state. Frontiera are 610 km lungime, 470 km fiind delimitaţi de Dunăre. Cele 15 unităţi administrative
(NUTS III) incluse în aria Strategiei fac parte din cele 6 regiuni administrative (NUTS II), după cum
urmează:
 Judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt - parte din Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia din România;
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Judeţele Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi - parte a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia din
România;
 Judeţul Constanţa, parte a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est din România;
Suprafaţa judeţelor din România incluse în Aria de interes reprezintă 14,49% din suprafaţa totală a
României.
 Districtele Vidin, Vratsa, Montana şi Pleven - parte din Regiunea Nord - Vest a Bulgariei;
 Districtele Veliko Tarnovo, Ruse şi Silistra - parte din Regiunea Nord - Centrală a Bulgariei;
 Districtul Dobrich este parte a Regiunii Nord - Est a Bulgariei.
Suprafaţa districtelor din Bulgaria incluse în Aria de interes reprezintă 29,38% din suprafaţa totală a
Bulgariei.
Dimensiunea populaţiei în aria de interes
Strategia acoperă o suprafaţă de aproximativ 20 % din suprafaţa totală a celor două ţări, cu
aproximativ 5 milioane de locuitori.
Tabel 7: Populaţia zonelor transfrontaliere pe fiecare judeţ/district în 2011
România
Judeţ
Constanţa
Călăraşi
Giurgiu
Teleorman
Dolj
Mehedinţi
Olt

Bulgaria
Populaţie
724.671
311.474
279.847
395.701
700.431
290.137
460.334

District

Dobrich
Silistra
Ruse
Veliko Târnovo
Pleven
Vratsa
Montana
Vidin
Populaţia din zona transfrontalieră
3.162.595
Populaţia din zona transfrontalieră
(Surse: Institutele Naţionale de Statistică din România şi Bulgaria)

Populaţie
188.088
118.433
233.767
256.279
266.865
184.662
145.984
99.481
1.617.159

3.2 ZONE POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE PROIECTELE STRATEGICE
În tabelul următor sunt evidenţiate localizarea aproximativă a proiectelor propuse şi principalele
caracteristici de mediu relevante din aceste zone.
Tabel 8. Localizarea aproximativă a proiectelor şi caracteristici de mediu relevante
cod
Proiecte strategice
Arie de influenţă
proiect
OBIECTIV STRATEGIC 1 – CONECTIVITATE/ACCESIBILITATE
Proiecte în domeniul infrastructurii de transport
a1-1
Realizare tronson Calafat-Craiova din rețeaua Liniară – Craiova –
TEN-T principală
Calafat, aprox. 100 km
a1-2

Realizare tronson Craiova-AlexandriaBucurești din rețeaua TEN-T principală

Liniară – Craiova –
Alexandria – Bucureşti –
aprox. 240 km

a1-3

Finalizare tronson Vidin-Montana-Sofia din
rețeaua TEN-T principală

Liniara - Vidin-MontanaSofia – aprox. 200 km

a1-4

Realizare tronson Sofia – Veliko TârnovoRuse din rețeaua TEN-T principală

Liniară - Sofia – Veliko
Târnovo-Ruse – aprox.
330 km

Caracteristici de mediu relevante

ROSCI0202 Silvostepa Olteniei;
ROSCI0045 Coridorul Jiului;
ROSPA0023 Confluenţa Jiu - Dunăre
ROSPA0137 Pădurea Radomir;
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi
Turnu Măgurele; ROSPA0106 Valea
Oltului Inferior; ROSCI0386 Râul
Vedea; ROSPA0148 Vităneşti –
Răsmireşti; ROSPA0146 Valea
Câlniştei;
BG0000497 Archar; BG0001040
Zapadna Stara planina i Predbalkan;
BG0002002 Zapaden Balkan;
BG0002004 Dolni Bogrov – Kazichene;
BG0001043 – Etropole – Baylovo;
BG0000494 Tsentralen Balkan;
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a1-5

Realizare tronson Ruse-Varna din rețeaua
TEN-T principală

a1-6

Realizare tronson Constanta-Varna din
rețeaua TEN-T extinsă

a1-7

Modernizarea traversării Giurgiu-Ruse (pod
rutier și feroviar)
Realizarea traversări rutiere Călărași-Silistra
(pod rutier)

a1-8

a1-9

Realizarea traversării Turnu MăgureleNicopole (pod rutier)

a1-10

Modernizarea drumurilor naționale de-a
lungul Dunării, pe tronsoanele Calarași –
Giurgiu; Giurgiu-Tg Măgurele;-Tg MagureleCalafat (Romania)

a1-11

Modernizarea drumurilor naționale, de-a
lungul Dunării, pe tronsoanele Silistra-Ruse;
Ruse-Nicopole; Nicopole-Vidin (Bulgaria)

a1-12

Modernizarea drumului Călărași-Drajna legătura cu autostrada A2 (Romania)

a1-13

Modernizarea drumulului Dobrich-Silistra
(Bulgaria)

a1-14

Realizarea nodului multimodal regional
Giurgiu-Ruse
Realizarea nodului multimodal regional
Calafat-Vidin
Modernizarea porturilor Calafat, Giurgiu
(Romania)
Modernizarea porturilor Vidin, Ruse
(Bulgaria)
Modernizarea terminalelor și a facilităților
pentru acostare în porturile Bechet, Tg
Măgurele, Zimnicea, Oltența, Călărași
(Romania)

a1-15
a1-16
a1-17
a1-18

National Park Centralen Balkan;
BG0002109 Vasilyovska planina;
BG0000214 Dryanovski manastir;
BG0000213 Tarnovski visochini;
BG0000231 Belenska gora;
BG0000608 Lomovete; BG0002025
Lomovete; Natural park Rusenki Lom
(Dunav);
Liniară - Ruse-Varna,
BG0000608 Lomovete; BG0002025
aprox. 230 km
Lomovete; Natural park Rusenki Lom
(Dunav); BG0000104 Provadisko –
Royaksko plato; BG0002038
Provadisko – Royaksko plato
Liniară - Constanta-Varna BG0000154 / BG0002050 / protected
– aprox. 150 km
site Ezero Durankulak; BG0000130
Kraymorska Dobrudzha; BG0000102
Dolinata na reka Batova; BG0002082
Batova
Dunăre – pod existent
Vezi descrierea mai jos
Giurgiu - Ruse
Dunăre – zona de
Vezi descrierea mai jos
traversare feribot
Călăraşi - Silistra
Dunăre – zona de
Vezi descrierea mai jos
traversare feribot Turnu
Măgurele – Nicopole
(corelat cu Complex
hidroenergetic)
Liniară – de-a lungul
Tronsoanele traversează elemente
drumurilor existente
sensibile de mediu însă căile rutiere
Calarași –Giurgiu;
sunt deja integrate în mediul natural,
Giurgiu-Tg Măgurele;-Tg fiind prevăzute măsuri de reducere a
Magurele-Calafat
influenţei asupra biodiversităţii şi
(Romania)
populaţiei
Liniară – de-a lungul
Tronsoanele traversează elemente
drumurilor existente
sensibile de mediu însă căile rutiere
Silistra-Ruse; Rusesunt deja integrate în mediul natural,
Nicopole; Nicopole-Vidin fiind prevăzute măsuri de reducere a
(Bulgaria)
influenţei asupra biodiversităţii şi
populaţiei
Liniară – de-a lungul
Nu s-au identificat elemente sensibile
drumurilor existente
de mediu
Călărași-Drajna
Liniară – de-a lungul
Tronsoanele traversează elemente
drumurilor existente
sensibile de mediu însă căile rutiere
Dobrich-Silistra
sunt deja integrate în mediul natural,
fiind prevăzute măsuri de reducere a
influenţei asupra biodiversităţii şi
populaţiei
Zona Giurgiu - Ruse
Nu e cazul
Zona Calafat - Vidin

Nu e cazul

Porturi existente Calafat
şi Giurgiu
Porturi existente Vidin şi
Ruse
Porturi existente Bechet,
Turnu Măgurele,
Zimnicea, Olteniţa,
Călăraşi

Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
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a1-19

a1-20

a1-21
a1-22
a1-23

a1-24

a1-25

a2-2
a2-3

a2-4
a2-5
a2-6

a2-7

a2-8

a2-9

a2-10

Modernizarea terminalelor și a facilităților
pentru acostarea navelor în porturile
Oriahovo, Nicopole, Svistov, Tutrakan,
Silistra(Bulgaria)
Lucrări de dragare pentru prevenirea blocării
traficului pe Dunăre a navelor turistice

Porturi existente
Oriahovo, Nicopole,
Svistov, Tutrakan, Silistra

Nu e cazul

Liniară – de-a lungul
Dunării, în zone
colmatate

Achiziționare/instalare echipamente de
intervenții în situații de urgență
Realizarea unei linii de transport public
terestru între orașele Giurgiu-Ruse
Dezvoltarea și modernizarea centrelor de
informare privind siguranța traficului în
porturile Vidin-Calafat, Ruse-Giurgiu,
Călărași-Silistra
Extinderea și modernizarea sistemelor de
monitorizare și semnalizare a nivelului
Dunării
Dezvoltarea unui sistem de supraveghere a
zonei cheiurilor porturilor dunărene
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI
NATURALA A REGIUNII
Realizarea unui sistem integrat de informare
pentru turiști în orașele port
Realizarea unui sistem integrat de intervenție
în situații ce afectează turiștii (Servicii taxi,
Servicii medicale, Servicii poliție, Servicii
asistență juridică)
Camere supraveghere în zona hotelieră
Plan de marketing turistic pentru zona
costieră a Mării Negre
Plan de marketing pentru zona turistică
fluvială (tronson 1: Giurgiu-Călărași și
tronson 2: Calafat-Zimnicea
Plan de management al patrimoniului
cultural tangibil pentru zone urbane
construite protejate a orașelor port
Semnalizare trasee turistice, foișoare și
observatoare în zone protejate
Realizarea de piste biciclete și căi pietonale
în zone cu peisaje naturale specifice
Realizarea de zone pentru concursuri de
caiac/canoe
Amenajarea de trasee pentru alergări,
concurs biciclete

Nespecificat

Traseul Dunării este în marea
majoritate inclus în reţeaua Natura
2000. Orice lucrare efectuată în apele
Dunării necesită o analiză a efectelor
acesteia în raport cu obiectivele de
conservare ale biodiversităţii.
Nu e cazul

Podul rutier Giurgiu Ruse
Punctuală –clădiri
existente

Nu e cazul

Nespecificat

Nu e cazul

În porturile Dunărene

Nu e cazul

Oraşele port

Nu e cazul

În oraşele turistice

Nu e cazul

Oraşe
Nu e cazul

Nu e cazul
Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Trasee turistice existente
din zonele protejate sau
din zone cu valoare a
peisajului natural mare

Zonele protejate în care se dezvoltă
turismul are valori naturale şi de
biodiversitate importante iar alegerea
traseelor, a zonelor de instalare a
infrastructurii de informare turistică
trebuie să se facă cu respectarea
obiectivelor de conservare stabilite
prin planurile de management

Nu e cazul

OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII ; Proiecte în domeniul reabilitării patrimoniului cultural;
Proiecte în domeniul promovării valorilor culturale specifice zonei
a2-10 Reabilitare clădiri publice pentru activități
Nu e cazul
Intervenţiile asupra obiectelor de
multiculturale
patrimoniu cultural se vor face cu
respectarea zonelor de protecţie şi a
a2-11 Restaurare, conservare clădiri de patrimoniu,
specificului acestora, cu păstrarea
clădiri tradiționale și monumente
valorii şi trăsăturilor acestora.
a2-12 Asigurare căi de acces și facilități pentru
vizitare obiective turistice
a2-13 Restaurare, conservare situri arheologice
a2-14 Dezvoltare trasee și zone turistice culturale
a2-15 Ghiduri, hărți tematice turistice
a2-16 Festival de filme și teatru
a2-17 Concursuri și dezbateri culturale tematice
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a2-18
a2-19
a2-20

a2-21
a2-22

Expoziții, Conferințe și târguri turistice
Concursuri și expo gastronomice
Ghiduri pentru construcția construcțiilor
conform stilurilor de arhitectură și a
modurilor de construcție tradiționale
Concursuri de folclor (cântece, dans) și port
popular
Publicații privind legende și mituri

OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII : proiecte pentru Protejarea și restaurarea mediului
natural ; Proiecte în domeniul protecției și conservării biosferei ; Proiecte în domeniul cunoașterii biosferei Dunării și
Mării Negre
a2-23 Refacere a habitatelor acvatice, ecosisteme, Nu este precizată aria de Necesitatea proiectelor în scopul
a2-28 specii, material genetic
intervenţie şi nici
refacerii habitatelor acvatice, a
acţiunile proiectului.
ecosistemelor va fi stabilită în cadrul
Locaţiile de intervenţie
planurilor de management al ariilor
vor fi stabilite prin
protejate
planurile de management
ale ariilor protejate
a2-24 Marcare, semnalizare și securizare zone
În interiorul siturilor
Orice intervenţie în aceste zone se va
a2-29 protejate
Natura 2000, a ariilor
face cu respectarea măsurilor din
naturale protejate sau a
planurile de management
rezervaţiilor
a2-25 Culegere date și realizare hărți pentru
Nu e cazul
Nu e cazul
monitorizarea stării ecologice a Dunării
Planuri de observare în zone cu habitate
Nu e cazul
Nu e cazul
a2-26 acvatice și a păsări (ex. migrația
peștilor/păsărilor)
a2-27 Evaluare a stării zonelor afectate de
Nu e cazul
Nu e cazul
colmatare antropică
a2-30 Planuri de management pentru zone
Nu e cazul
Planurile de management sunt
naturale protejate identificate
realizate sau în curs de realizare,
conform strategiei de conservare a
biodiversităţii
a2-33 Vizite de studiu
Nu e cazul
Nu e cazul
a2-34 Simpozioane / seminarii
a2-35 Prelegeri / formare
a2-36 Publicații / filme
OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII; Proiecte în domeniul combaterii riscurilor; Proiecte în
domeniul prevenirii și combaterii a riscurilor industriale
a3-1
Dezvoltare sisteme de monitorizare a
Nu e cazul
Nu e cazul
riscurilor naturale și antropice
a3-2
Gestionarea apei provenită din inundații
Nu este precizată zona de Utilizarea apei din inundaţii pentru
pentru irigarea ulterioară a terenurilor
intervenţie
irigaţii se va face cu luarea în
agricole
considerare a tuturor aspectelor de
mediu: exces hidric, eroziune hidrică,
calitate apă etc.
a3-3
Planul de management al debitelor de apă pe Nu e cazul
Nu e cazul
cursul Dunării
a3-4
Achiziționarea de echipamente pentru
Nu e cazul
Nu e cazul
intervenții în cazul inundațiilor, incendiilor,
alunecărilor de teren, furtuni
a3-5
Realizarea de plantări și împăduriri ale
În aria de interes sunt
Proiectele de împădurire vor fi supuse
zonelor afectate de alunecării de teren sau
cartate zonele afectate
procedurilor de mediu în special în
furtuni
de alunecări de teren sau scopul evitării introducerii plantelor
furtuni
invazive.
a3-6
Lucrări de prevenire și combatere a
Terenuri degradate,
Proiectele de împădurire vor fi supuse
deșertificării cu prioritate în județul Dolj
afectate de eroziune
procedurilor de mediu în special în
eoliană şi hidrică
scopul evitării introducerii plantelor
invazive.
a3-7
Realizarea de operațiuni de decolmatare și
În sectoarele de râuri
Toate proiectele care implică activităţi
reprofilări maluri, și de utilizare sedimente
colmatate sau afectate
în albia minoră a râurilor vor fi supuse
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de eroziune hidrică
a3-8
a3-9
a3-10
a3-11
a3-12

Hărți cu indicarea surselor poluatoare
Hărți cu indicarea terenurilor poluate
provenite din activități industriale
Studii de fezabilitate pentru depoluarea
terenurilor din zone portuare/industriale
Achiziționarea de echipamente necesare
monitorizării calității aerului și apei
Achiziționarea de echipamente pentru
intervenție în accidente industriale
OBIECTIV STRATEGIC 2: ATRACTIVITATEA
REGIUNII
Proiecte în domeniul dezvoltării capitalului
uman
Proiecte în domeniul prevenirii cazurilor de
îmbolnăvire
OBIECTIV STRATEGIC 4: MANAGEMENT
PUBLIC SI GUVERNARE
Proiecte în domeniul creșterii capacității de
planificarea spațială a teritoriului
transfrontalier
Proiecte în domeniul dezvoltării formelor
asociative, de consultare și luare a deciziilor
privind inițiative și proiecte de interes
comun
Proiecte pentru reducerea infracționalității
transfrontaliere
Proiecte în domeniul sistemelor de
performanță a serviciilor
Proiecte în domeniul planificării
participative

Nu e cazul
Nu e cazul

procedurilor de avizare din punct de
vedere al mediului şi apei.
Nu e cazul
Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Proiectele prevăzute în această
secţiune nu implică efecte notabile
asupra mediului şi nu afectează în
mod direct o anumită zonă.

Nu e cazul

Proiectele prevăzute în această
secţiune nu implică efecte notabile
asupra mediului şi nu afectează în
mod direct o anumită zonă.

În continuare sunt detaliate ariile de influenţă a proiectelor prioritare.

3.3 ZONE POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE PROIECTELE PRIORITARE
1. Proiect: Observator Teritorial Transfrontalier Romania – Bulgaria
 Organizarea informațiilor spațiale necesare planificării zonei costiere Marea Neagră
 Organizarea datelor spațiale necesare planificării dezvoltării cursului Dunării
 Organizare date spațiale privind structura demografică, socio-economică, culturală și de mediu a
U.A.T.-urilor din zona de cooperare transfrontalieră Romania-Bulgaria
 Monitorizare și raportări anuale
 Expertiză externă și echipamente informatice (soft/hard)
 Proiecte/Studii Cercetare
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei.
Proiectul nu generează presiuni semnificative asupra factorilor de mediu. Se evidenţiază totuşi
influenţe pozitive indirecte prin furnizarea de informaţii necesare unei evaluări corespunzătoare a
stării mediului în zonă, necesare în evaluarea impactului generat de o serie de proiecte implementate
în zona costieră sau pe cursul Dunării.
2. Proiect: Plan de mobilitate pentru orașele port din zona transfrontalieră
 Forme de transport
 Fluxuri de trafic persoane și bunuri
 Plan de combatere a riscurilor și administrarea planului
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Acțiuni-răspuns la evenimente de risc

Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special oraşele port
din aceasta. Proiectul nu generează presiuni semnificative directe asupra factorilor de mediu. Se
evidenţiază totuşi influenţe pozitive indirecte prin fluidizarea traficului, prevenirea accidentelor care
pot avea efecte negative asupra mediului, stabilirea unor proceduri de răspuns în cazuri de accident,
în scopul evitării scurgerilor în mediu.
3. Proiect: Înființare Comitet Consultativ al Porturilor Dunărene
 Asistență juridică privind înregistrarea Comitetului
 Plan de acțiune pe termen mediu și scurt
 Schimb de experiență cu organizații similare
 Forme și tehnologii suport pentru o comunicare eficace
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special oraşele port
de pe Dunăre. Proiectul nu generează presiuni semnificative directe asupra factorilor de mediu. Se
evidenţiază totuşi influenţe pozitive indirecte prin facilitarea schimbului de informaţie, inclusiv a
informaţiei de mediu – în scopul prevenirii presiunilor asupra apelor Dunării.
4. Proiect: Planul comun de combaterea a infracționalității transfrontaliere
 Plan de acțiune
 Cursuri de formare pentru administrație și comunitățile locale
 Vizite de studii, intership pentru funcționari public în alte zone transfrontaliere pentru
schimb de experiență
 Tehnologie suport (ex. camere de monitorizarea cheiuri orașe port)
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special oraşele port
de pe Dunăre. Proiectul nu generează presiuni semnificative directe asupra factorilor de mediu.
5. Proiect: Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole
 fundamentarea oportunității investiției
 studii de prefezabilitate
 analiza financiară
 analiza cost beneficiu
 analiza de risc și senzitivitate
 forme juridice privind acționariatul și managementul investiției
Localizarea exactă a proiectului nu este cunoscută, însă în aria de interes s-au identificat o serie de
elemente sensibile de mediu, cum ar fi:
 BG0000396 Persina;
 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele;
 BG0002074 Nikopolsko plato;
 ROSPA0024 Confluenţa Olt – Dunăre;
 Parc natural Persina;
 Monument al naturii Skalnata tsarva;
 Sit protejat Plavala.
Dunărea în sectorul Corabia – Zimnicea este în totalitate inclusă în diverse arii protejate (situri Natura
2000, parcuri naturale, monumente ale naturii sau situri protejate). Astfel, realizarea proiectului
intersectează implicit aceste zone protejate. Chiar dacă proiectul îşi propune să amelioreze factorii de
mediu prin crearea de locuri de muncă; utilizarea capacităţii fluviului Dunărea ca sursă de energie
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regenerabilă; scăderea dependenţei de importuri; creşterea siguranţei energetice; reducerea de
emisii cu efect de seră; crearea de locuri de muncă; asigurarea protecţiei împotriva inundaţiilor, este
necesar să se acorde o atenţie deosebită protejării mediului biotic valoros din zonă.
În etapele incipiente ale proiectului (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate) se recomandă ca
să fie luate în considerare criteriile de mediu pentru alegerea alternativelor optime. Se impune ca
proiectul să fie supus procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (cu evaluare adecvată) în
context transfrontalieră.
În acest sector inferior al Dunării, habitatele rămase în stare naturală şi seminaturală în urma
transformărilor ce au avut loc în ultimii 20 de ani în lunca Dunării sunt pădurile de esenţă moale,
aceste zăvoaie de salcie şi plop, cu o importanţă ecologică deosebită, reprezentând totodată habitate
de interes comunitar (cod Natura 2000-92A0). Acestea sunt interdependente de regimul hidrologic al
fluviului şi îşi păstrează funcţiile bio-geochimice şi ecologice, totodată prezentând o importanţă din
punct de vedere al biodiversităţii, mai ales avifaunistic fiind zona de cuibărit a multor specii de păsări
de interes comunitar, ce se regăsesc în anexa I a Directivei Păsări: ciocântors (Recurvirostra
avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), chira de baltă (Sterna hirundo), chira mică (Sterna
albifrons), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul galben (Ardeola ralloides), egreta mică
(Egretta garzetta), egreta mare (Egretta alba), lopătarul (Platalea leucorodia);
Zona prezintă o valoare ecologică deosebită, inclusiv datorită prezenţei unor tipuri de habitate de
interes comunitar, precum: păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (cod Natura 200091E0), păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis şi Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia (cod Natura 2000-91F0), cu multă viţă sălbatică (Vitis sylvestris), dar şi multe zăvoaie cu
Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000-92A0). Din punct de vedere geologic, zona se
caracterizează ca o zonă unde se întâlnesc depozite aluvionare constituite din nisipuri fine sau
grosiere, pietrişuri mărunte, mari şi foarte mari, adevărate bolovănişuri, maluri şi argile cu grosimi
variabile, bine reprezentate.

67

Raport de mediu
Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România – Bulgaria

ROSPA0024

Arie de influenţă potenţială a proiectului
Complex hidrotehnic Turnu Măgurele –
Nicopol.

Skalnata Tsarva
Plavala
ROSCI0044

BG0000396
Persina

BG0002074

Figura 10. Aria de influenţă a proiectului Complex hidrotehnic TUrnu Măgurele Nicopol

6. Proiect: Modernizarea rețelei de transport terestră TEN-T între Romania și Bulgaria
 Modernizarea traversării Giurgiu-Ruse (pod rutier și feroviar)
 Realizarea legăturii în rețeaua TEN-T a tronsonului Sofia – Ruse
Aria de influenţă a proiectului de modernizare a podului Giurgiu – Ruse se menţine exclusiv in zona
podului existent. În timpul execuţiei proiectului sunt previzionate perturbări ale traficului rutier şi
feroviar, concentrarea presiunilor antropice asupra apelor Dunării prin prezenţa utilajelor etc. Nu se
evidenţiază presiuni suplimentare în timpul funcționării proiectului, faţă de situația actuală.
Legătura între reţeaua TEN-T a tronsonului Sofia – Ruse presupune realizarea unei căi rutiere între
Sofia, Velika Tarnova şi Ruse. Variantele de traseu sunt discutate în prezent şi proiectul se află în
etapa de fezabilitate, luându-se în calcul şi criteriile de mediu pentru stabilirea traseului optim, cum
ar fi:
 Interceptarea ariilor protejate;
 Distrugerea, fragmentarea şi alterarea habitatelor prioritare;
 Prevederea de pasaje de trecere pentru fauna sălbatică;
 Etc.
7. Proiect: Realizarea podului dintre Călărași și Silistra
 Traseu de drum pe malul românesc și bulgăresc
 Viaduct de acces pe malul românesc și bulgăresc
 Realizare pod 1680 m.
Realizarea unui al treilea pod peste Dunăre în scopul legăturii cu Bulgaria este în discuţie de foarte
mult timp. În strategie se reiterează necesitatea acestui pod care ar contribui evident la
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îmbunătăţirea conectivităţii dintre cele 2 state. În prezent, conectarea oraşelor Călăraşi şi Ostrov se
realizează pe DN3; traversarea Dunării făcându-se cu BAC-ul. O variantă preliminară a podului din
zona Călăraşi – Ostrov – Silistra prevede o lungime de aprox. 2 km, cu generatoare hidroelectrice în
stâlpii podului (cu o putere totală de 100 MW). Sunt necesare conectivităţi cu reţelele mari de
transport. Se prevedere şi un terminal cargo pe partea românească.
Pe lângă beneficiile de ordin social, economic şi de mediu ale acestui proiect, se evidenţiază o serie
de aspecte sensibile de mediu, de care trebuie să se ţină cont în etapa de analiză de fezabilitate.
Zona de interes a proiectului are o valoare biotică mare, fiind inclusă în reţeaua Natura 2000, astfel:
 ROSCI0022 Canaralele Dunării;
 ROSPA0039 Dunărea la Ostroave;
 La sud de Silistra se identifică situl protejat Medjit Tabia. Conectarea podului va trebui să ţină
cont de această arie.
Zona prezintă o mare diversitate de habitate protejate, de la cele higrofile până la cele xerofile,
incluzând pajişti , tufărişuri, păduri,etc. Între aceste habitate cel mai reprezentativ, atât ca suprafaţă
ocupată în sit (30%) cât şi la nivel naţional (11%) este habitatul 92A0 Salix alba and Populus alba
galleries. Acesta include suprafeţe importante de arborete excluse, încă de la formare, de la
intervenţii silvice, ce pot fi considerate ca păduri virgine (situate în special pe ostroave ), precum şi
arborete cu arbori seculari (plopi în special) pe suprafeţe de ordinul zecilor de hectare (ex. Ostrovul
Turcesc). Locul secund ca importanţă îl ocupă habitatul prioritar 62C0* Ponto-Sarmatic steppes, ce
reprezintă aproximativ 2,5% din suprafaţa naţională a habitatului, reprezentat pe unele suprafeţe
prin stepe primare, inclusiv stepe petrofile pe calcare recifale, cu numeroase specii ameninţate
incluse în lista roşie naţională. Cea mai importantă dintre acestea este specia de interes comunitar
Campanula romanica iar cea mai importantă zonă din sit este rezervaţia naturală Celea Mare – Valea
lui Ene. Dintre asociaţiile endemice de stepă petrofilă trebuie subliniată prezenţa cenotaxonilor Sedo
hillebrandtii – Polytrichetum piliferi şi Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, răspândite
predominant în nordul sitului , între Ghindăreşti şi Hârşova. Habitatul 40C0* Tufărişuri de foioase
Ponto – Sarmatice include şi două asociaţii rare la nivel naţional, de mare valoare conservativă,
respectiv Rhamno catharticae – Jasminietum fruticantis şi Paliuretum spinae – christi, endemice
pentru Dobrogea. Deşi reduse ca suprafaţă, pădurile xeroterme incluse în habitatele 91I0* Vegetaţie
de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. , 91 M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun , 91AA*
Vegetaţie forestieră cu stejar pufos, prezintă o importanţă deosebită, inclusiv din punct de vedere
paleoecologic, reprezentând ultimele vestigii ale pădurilor de coastă ce au constituit calea de
migraţie a speciilor forestiere din Peninsula Balcanică spre masivele forestiere din Dobrogea de Nord.
Cea mai mare parte din aceste păduri este protejată în rezervaţiile Pădurea Bratca, Pădurea Cetate şi
Celea Mare-Valea lui Ene. Deşi nu constituie un habitat protejat, arboretele de Celtis glabrata
(asociaţia Gymnospermio altaicae- Celtetum glabratae) prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită,
fiind foarte rare şi endemice pentru Dobrogea. Situl constituie principala cale de migraţie a speciilor
de plante în general, nu doar a celor forestiere, din Peninsula balcanică spre Dobrogea de Nord şi
Delta Dunării (ex. Periploca graeca), fiind situat şi pe una din căile principale de migraţie pentru
păsări, fapt pentru care a fost şi propus ca SPA. În acelaşi timp situl constituie o zonă vitală pentru
reproducerea şi migraţia sturionilor şi a altor specii de peşti. Includerea Cursului Dunării în sit este
esenţială pentru asigurarea continuităţii cât şi pentru transportul de către apele fluviului a organelor
de reproducere (seminţe, lăstari etc.) ale diferitelor specii de plante, ce favorizează propagarea
acestora spre nordul Dobrogei şi Delta Dunării.;
Bine reprezentate sunt şi habitatele de stâncărie (calcare) şi cele cu vegetaţie de margini de ape.
Apele fluviului Dunărea constituie un factor determinant în prezenţa unei avifaune bogate şi diverse
asociate tipurilor de habitate.
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ROSPA0039

Arie de influenţă potenţială a proiectului
Pod peste Dunăre Călăraşi - SIlistra

ROSCI0039

Medjit Tabia

Figura 11. Arie de influenţă potenţială a proiectului Pod peste Dunăre Călăraşi - SIlistra

8. Proiect: Realizarea podului pentru legarea porturilor Turnu Măgurele și Nicopole
Conținut:
 Traseu de drum pe malul românesc și bulgăresc
 Viaduct de acces pe malul românesc și bulgăresc
 Realizare pod 850 m
Proiectul este prevăzut în corelaţie cu proiectul Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole.
Hidrocentrala de 400 MW (conform primei variante publice), presupune realizarea unui baraj în zonă.
Conectarea oraşelor Turnu Măgurele şi Nicopole se va face prin realizarea unei căi circulabile cu 4
benzi pe creasta barajului. O altă variantă este realizarea unui pod peste Dunăre pe traseul actualului
BAC.
Aria proiectului şi elementele sensibile de mediu sunt aceleaşi ca în cazul proiectului Complex
hidrotehnic Turnu Măgurele – Nicopole.
9. Proiect: Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostarea navelor turistice și de marfă
Conținut:
 modernizare porturi Calafat, Giurgiu (Romania)
 modernizare porturi Vidin, Ruse (Bulgaria)
Proiectul prevedere exclusiv acţiuni de modernizare a porturilor existente în Calafat, Giurgiu şi Vidin,
Ruse în scopul măririi capacităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor tehnice. Variantele preliminare ale
proiectelor de modernizare nu sunt disponibile. Totuşi, se aşteaptă să se ocupe noi suprafeţe de
teren în vederea măririi capacităţii. Porturile existente se găsesc în apropierea unor zone sensibile de
mediu, după cum urmează:
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Zona Vidin – Calafat:
o ROSCI0039 Ciuperceni – Desa;
o ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre;
Zona Giurgiu – Ruse:
o ROSPA0108 Vedea – Dunăre;
o ROSCI0088 Gura Vedei – Şaica – Slobozia;
o Dunav – State game husbadries

Zona Calafat – Vidin,
Îndiguirile, drenările, irigaţiile şi desecările din Lunca Dunării au determinat transformări importante
în arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această zonă au fost defrişate, bălţile
transformate în terenuri agricole sau lacuri pentru creştere peştilor, influenţând puternic în special
avifauna. Singurul loc rămas neândiguit este cel de la sud de Calafat, lângă Desa – Ciuperceni, unde
condiţiile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea transformărilor menţionate mai sus.
Aici se găseşte Rezervaţia Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o suprafaţă de 200 ha
mărginită la nord de Pădurea Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea zăvoi
Arcerul. Condiţiile pedoclimatice din zona cuprinsă în curbura largă delimitată de Dunărea care curge
dinspre Calafat, au determinat protejarea mai multor teritorii în acelaşi spaţiu. Aici se află şi Bala Lata
cu o suprafaţă de 28 ha şi Balta Neagră cu o suprafaţă de 1,20 ha. Vegetaţia acestora este specifică
ecosistemului de baltă, care determină adaptarea şi stabilirea speciilor de animale acvatice. Tot aici
se află Pădurea Ciurumela situată pe locul unei foste pepiniere şi vestită prin exemplarele uriaşe de
salcâm, care ating diametre de 70-80 cm şi înălţimi de 30-35m, întrecând cu mult dimensiunile
realizate în mod natural în ţara de origine – America de Nord. Salcâmii au rolul de a fixa nisipul
mişcător, care altădată, în sudul Olteniei, constituia o adevărată calamitate. La adăpostul pădurilor
de salcâm se instalează o vegetaţie interesantă, care adăposteşte o plantă rară – Molugo cerviana.
Zona se remarcă prin habitate de Salix alba şi Populus alba.

Arie de influenţă potenţială a proiectului
Modernizarea porturilor Vidin şi Calafat

ROSCI0039

Figura 12. Arie de influenţă potenţială a proiectului Modernizarea porturilor Vidin şi Calafat
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Arie de influenţă potenţială a proiectului
Modernizarea porturilor Giurgiu - Ruse

Dunav

ROSPA0108
ROSCI0088

Figura 13. Arie de influenţă potenţială a proiectului Modernizarea porturilor Giurgiu - Ruse

Zona Giurgiu – Ruse:
Zona este importantă datorită prezenţei habitatelor de interes şi a unor specii de interes.
Implementarea proiectelor de modernizare a porturilor dunărene trebuie să se realizeze cu
respectarea condiţiilor de protecţie a statutului de conservare a siturilor Natura 2000 şi a celorlalte
arii protejate. Proiectele de modernizare vor fi supuse procedurilor de mediu pentru stabilirea
alternativelor cu cea mai mică influenţă asupra habitatelor şi speciilor protejate.
10. Proiect: Realizarea unui sistem integrat de informare și servicii pentru turiști în orașele port din
zona transfrontalieră
Conținut:
 sisteme de informare privind valori culturale și turistice
 sistem de informare la servicii taxi, servicii medicale, servicii poliție, servicii asistență juridică
 echipamente/softuri
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special zonele
turistice.
Proiectul nu generează presiuni semnificative directe asupra factorilor de mediu. Acţiunile de
conştientizare şi informare sunt în general benefice mediului în mod indirect, prin conştientizare
valorilor biotice din zonă şi prin responsabilizarea cetăţenilor asupra obligaţiei de a respecta valorile
biotice şi abiotice.
11. Proiect: Prevenirea cazurilor de îmbolnăvire în orașele port din zona transfrontalieră
Conținut:
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Centru de informare privind situația de sănătate transfrontalieră (on-line)
Echipamente, medicație pt. prevenirea, stoparea epidemiilor
Ateliere de lucru specializate pt. privind prevenirea epidemiilor

Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special oraşele
port.
Proiectul nu generează presiuni semnificative asupra factorilor de mediu.
12. Proiect: Promovarea și valorificarea peisajului transfrontalier Romania – Bulgaria
Conținut:
 Identificarea și organizarea informațiilor spațiale a punctelor de belvedere aflate pe parcursul
Dunării (30 de puncte)
 Elaborarea de documentații tehnice și realizarea pentru amenajarea punctelor de belvedere
pentru principalele categorii de peisaje identificate;
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special zonele de
pe traseul Dunării care permit punerea în valoare a peisajului dunărean. Aceste zone vor fi selectate
în urma unor studii de specialitate/
Proiectul nu generează presiuni semnificative asupra factorilor de mediu. Totuşi, se menţionează
încurajarea turismului în zonele valoroase din punct de vedere al peisajului şi biodiversităţii.
Turismul, în cazul în care nu este făcut în mod durabil, poate genera o serie de presiuni asupra
biodiversităţii în special şi asupra mediului în general.

13. Proiect: Creșterea capacității de gestionare a aspectelor infracționale transfrontaliere
 Organizarea de ateliere de lucru specifice
 Schimburi de experiență cu alte țări ce implementează programe de cooperare
transfrontaliere
 Realizarea de ghiduri și manuale pentru cursuri de specializare
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei. Proiectul nu generează
presiuni semnificative asupra factorilor de mediu.
14. Proiect: Realizarea de ateliere și laboratoare tematice pentru practica tinerilor din zona
transfrontalieră (3 cicluri de câte 100 de persoane/an)
 Amenajarea spațiilor de lucru/cercetare prin reamenajarea unor construcții existente
 Mobilarea și echiparea atelierelor/laboratoarelor
 Achiziționare materiale și logicstica necesară
 Realizare curricula de pregătire și manuale pentru cursuri de specializare
 Indemnizația personalului implicat în formarea tinerilor
Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei. Proiectul nu generează
presiuni semnificative asupra factorilor de mediu.
15. Proiect: Dezvoltare trasee și zone turistice culturale - Amenajarea spațiilor de campare aflate
de-a lungul Dunării (20 spații de campare cu o capacitate de 25 de locuri)
 Identificarea și marcarea spațiilor
 Realizarea facilităților pentru asigurarea condițiilor de igienă (duș, WC) și colectare și
transport deșeuri
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Realizarea unui punct administrativ/supraveghere
Achiziționarea de biciclete folosite în regim de închiriere
Achiziționarea de forme de navigație fluvială (barcă cu vâsle) în regim de închiriere

Zona de influenţă a proiectului este întreaga arie transfrontalieră a Strategiei – în special zonele de
pe traseul Dunării care permit punerea în valoare a peisajului dunărean. Aceste zone vor fi selectate
în urma unor studii de specialitate.
Proiectul nu generează presiuni semnificative asupra factorilor de mediu. Totuşi, se menţionează
încurajarea turismului în zonele valoroase din punct de vedere al peisajului şi biodiversităţii.
Turismul, în cazul în care nu este făcut în mod durabil, poate genera o serie de presiuni asupra
biodiversităţii în special şi asupra mediului în general.
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4 ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE
RELEVANTĂ PENTRU STRATEGIE
4.1 BIODIVERSITATE
4.1.1 Flora și fauna
În ultimele decenii, condiţiile naturale au fost influenţate în mod deosebit de evoluţia activităţilor
economice, la care se adaugă creşterea economică bazată pe o exploatare excesivă a resurselor
naturale. În aceste condiţii, multe specii de plante și animale își pierd habitatele naturale și sunt
ameninţate cu dispariţia.
Urbanizarea intensivă și supraconstruirea, intensificarea transportului, poluarea bazinelor apelor
interioare și a noilor teritorii cu deșeuri industriale și menajere etc., sunt factori negativi puternici
care influențează biodiversitatea abundentă și originală a Bulgariei.
Supraconstruirea sau dezvoltarea infrastructurii turistice și de altă natură în zone tot mai sensibile
(inclusiv arii protejate, situri Natura 2000, habitate și ecosisteme rare și vulnerabile precum zonele
umede, zonele de luncă a râurilor, pădurile etc.) se agravează tot mai mult în ultimii ani.
Transportul rutier este o problemă de mediu generală iar impactul său negativ asupra mediului
privește în special biodiversitatea.
Poluarea atmosferică, în special în marile orașe, ca urmare a intensificării traficului auto duce la
deteriorarea condițiilor de trai și deci a reducerii biodiversității și chiar a dispariției unor specii de
păsări și mamifere sinantropice. Depunerile de poluanți atmosferici reprezintă o problemă continuă
pentru starea sănătății pădurilor și componentelor comunităților de plante. Aceasta strică echilibrul
sanitar al organismelor sau ecosistemelor în mod direct sau prin acidificarea solului. Interacțiunea
dintre depunerile de poluanți atmosferici și frunze modifică starea trofică a arborilor și crește
sensibilitatea acestora la atacurile ciupercilor patogene sau insectelor dăunătoare.
Numărul cumulat de specii străine pentru Bulgaria a crescut continuu din 1900. Cele mai vulnerabile
habitate din punct de vedere al pătrunderii și naturalizării speciilor de plante străine sunt cele create
de om, urmate de habitatele din văile râurilor.
Suprapopularea duce la reducerea zonelor verzi, parcurilor și grădinilor pe seama noilor construcții.
Parcurile și zonele verzi sunt locuri în care, pe lângă tipurile d faună urbană, se păstrează cu succes
specii de păsări și animale care s-au adaptat la condițiile urbane.
Activitățile legate de irigații în lunca Dunării, efectuate înainte de 1989 au determinat schimbări
majore de vegetație.
Eliminarea necontrolată a deșeurilor de către cetățeni și firme la punctele de ieșire din zonele
populate, în jurul arterelor rutiere și poluarea spațiilor verzi reprezintă de asemenea o problemă
semnificativă. Aceasta determină direct deteriorarea habitatelor și distruge specii valoroase de
plante, influențând direct și indirect diversitatea faunistică.
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4.1.2 Zone desemnate
Romania
Ca urmare a presiunii economice și a lipsei managementului responsabil al resurselor naturale, ariile
protejate sunt expuse la mari riscuri din cauza: exploatărilor ilegale, turismului, construcțiilor și
braconajului. Aceste activități provoacă daune ireversibile în mediul natural al regiunii
transfrontaliere. Din cauza acestor probleme grave și a problemelor legate de schimbările climatice,
toate zonele protejate, inclusiv viitoarele zone Natura 2000, se confruntă cu provocări majore de
conservare a mediului natural.
Deşi s-au înregistrat progrese importante în unele domenii, de exemplu cu privire la finalizarea
reţelei de zone protejate NATURA 2000 şi în ceea ce priveşte reducerea poluării de la surse punctuale
în corpurile de apă dulce, nu se poate afirma că obiectivul general de stopare a pierderii
biodiversităţii (până în 2011) a fost realizat.
Până la 25% din speciile de animale sunt încă pe cale de dispariţie și chiar speciile comune suferă în
continuare din cauza lipsei de habitate corespunzătoare în afara zonelor protejate. Expansiunea
urbană, dezvoltarea industrială și noile infrastructuri continuă să se răspândească într-un ritm rapid,
adesea în detrimentul zonelor naturale rămase.
Se constată nu numai pierderea, degradarea și fragmentarea constantă a habitatelor naturale, ci și
faptul că ecosisteme întregi sunt pe punctul de a fi iremediabil pierdute.
Posibilele consecinţe sunt extrem de grave. Bunăstarea noastră economică și socială depinde în
foarte mare măsură de fluxul continuu de „servicii ecosistemice” vitale, însă beneficiile pe care
acestea le aduc societăţii sunt adesea ignorate.
Toate aceste aspecte indică necesitatea de a dubla, în următorii ani, eforturile la nivel de politică în
favoarea biodiversităţii şi de a asigura că biodiversitatea și numeroasele servicii ecosistemice oferite
de aceasta sunt mai bine integrate în toate celelalte domenii de politică, astfel încât biodiversitatea
să devină fundamentul dezvoltării economice și al bunăstării sociale.
Bulgaria
Pierderea biodiversității este una dintre cele mai grave probleme ale mediului la nivel global și în
Bulgaria, în zona transfrontalieră în particular. Ca rezultat al activităților umane, astăzi speciile dispar
de 100 până la 1000 de ori mai rapid decât de obicei. În ultimele decenii aproape toate ecosistemele
și biodiversitatea care reprezintă o parte a acestora sunt supuse unor numeroși factori precum
distrugerea, fragmentarea, poluarea și proasta utilizare a habitatelor ca și schimbărilor climatice.
O altă problemă este absența unor noi planuri generale de amenajare care să reglementeze
construcția amplasamentelor de agrement, stațiunilor, activităților desfășurate în siturile Natura
2000 și altele din câteva municipalități cu stațiuni proeminente.
Incendiile sunt o mare problemă pentru floră și faună, deoarece modifică toate condițiile de mediu,
inclusiv distrugerea unor specii de plante și animale, deoarece multe dintre acestea sunt rare și
vulnerabile, distrugerea parțială sau completă a stratului de humus din sol, crearea premiselor de
pătrundere și dezvoltare a ciupercilor și altor organisme dăunătoare care duc la pierderea stabilității
ecosistemului.
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4.2 APA
4.2.1 Apa de suprafața
Unele dintre problemele legate de calitatea apei comune pentru ambele tari, sunt următoarele:
 Apele uzate din (unele) aglomerări umane nu sunt complet colectate în sisteme de canalizare.
Există numeroase aglomerări fără canalizare și colectoare pentru epurarea apei;
 Nu sunt realizate stații de epurare a apelor uzate în aglomerările cu peste 10.000 locuitori
echivalenți și aglomerările între 2.000 și 10.000 locuitori echivalenți. O parte dintre instalațiile de
epurare existente sunt ineficiente, depășite sau cu grad avansat de uzură;
 SEAU existente nu epurează toate apele uzate din lipsă de colectoare de canalizare, existenței
capacităților insuficiente de epurare, fiind necesare lucrări pentru reconstructive reabilitare,
modernizare sau retehnologizare;
 Apele uzate netratate sunt evacuate direct în corpuri de apă de suprafață;
 Evacuarea ilegală de ape uzate industriale în resursele de apă;
 Problemele de epurare a apelor uzate sunt comune în zonele urbană și rurală, unde nu există
instalații de epurare și amplasarea de activități economice presupune un risc pentru protecția
mediului;
 Apa din râurile în care se practică extracția balastului are o stare chimică proastă și este afectată
din punct de vedere hidromorfologic;
 Starea rețelelor de canalizare existente nu este întotdeauna bună - rețelele au grad de uzură
mare și permit scurgeri/pierderi de apă;
 Poluarea din surse agricole – aplicarea de îngrășăminte și pesticide;
 Există depozite de deșeuri menajere neautorizate, inclusiv în luncile și terasele râurilor;
 Surse difuze de poluare industrială - evacuări de ape uzate în puțuri de absorbție și bataluri,
existența unor depozite de deșeuri industriale neautorizate.
Principalele probleme pentru apele Mării Negre sunt: eutrofizarea/ îmbogățirea cu nutrienți;
modificarea resurselor marine vii și modificări de biodiversitate / habitat; poluarea chimică (inclusiv
cu petrol), inclusiv apariția speciilor invazive străine, precum și eroziunea costieră a Țărmului Mării
Negre.

4.2.2 Apa subterană
Romania
În zonele în care solul este afectat de aplicarea îngrăşămintelor chimice, concentraţiile azotaţilor se
situează frecvent în jurul valorii de 100 mg NO3/l. De asemenea, se înregistrează depăşiri ale
standardului de calitate la azotaţi în forajele de control a poluării de pe platformele actuale ale
marilor combinate chimice, cât şi ale fostelor combinate, dar aceste depăşiri sunt în general locale,
întâlnite preponderent în incinta sau în zonele limitrofe acestora, dar care pot constitui un pericol de
contaminare a acviferelor din zonă, având în vedere caracterul hidrodinamic şi conductivitatea
hidraulică a apei.
În anul 2012 cele mai mari concentraţii de azotaţi s-au înregistrat în:
 spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral, în forajele de control a poluării amplasate pe corpurile de
apă RODL01, 02, 04,05, 09, 10;
 bazinul hidrografic Jiu, în forajele ce aparţin corpurilor de apă ROJI05 şi 06;
 bazinul hidrografic Olt, în corpurile de apă ROOT02, 07 şi 08;
 spaţiul hidrografic Argeş-Vedea, în corpurile ROAG03, 05, 08 şi 09.
Dintre factorii poluatori majori care pot afecta calitatea apei subterane putem aminti:
 produse chimice (îngrăşăminte, pesticide) utilizate în agricultură care provoacă o poluare difuză
greu de depistat şi prevenit,
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deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din zootehnie, metale grele.

De asemenea calitatea apei subterane este afectată prin poluarea produsă ca urmare a necorelării
creşterii capacităţilor de producţie în agricultură şi a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de
canalizare şi realizarea staţiilor de epurare, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare
existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi
nămolurilor de epurarea a apelor uzat urbane.
Poluarea freaticului are consecinţe importante asupra folosirii rezervei subterane pentru alimentarea
cu apă în scop potabil, depoluarea surselor de apă din pânza freatică fiind un proces anevoios și
costisitor.
Bulgaria
La ora actuală, problema de mediu majoră este starea chimică destul de nefavorabilă a unei părți
semnificative a corpurilor de apă subterane din perimetrul de interes. Potrivit informaților
disponibile pentru 2012, detaliate în studiul de bază de mai sus, se află în stare chimică „proastă" 23
de corpuri de apă subterană, în timp ce 24 de corpuri de apă subterană sunt în stare chimică „bună".
Dintre acestea, 20 de corpuri de apă cu stare chimică „proastă” sunt în regiunea Dunării și trei pe
teritoriul regiunii Mării Negre.
Impactul antropic negativ asupra stării chimice și cantitative apei subterane este cauzat de:
 surse punctiforme de poluare: vechi depozite de deșeuri menajere, depozite de pesticide etc.;
 surse difuze depoluare: așezări fără stații de epurare și canalizare parțială sau lipsă, rețele de
canalizare existente grav deteriorate, utilizarea terenurilor (teren arabil și culturi permanente)
din punct de vedere al aplicării îngrășămintelor și pesticidelor;
 starea captărilor: crize sezoniere de apă în unele locuri, pierderi mari de apă potabilă înainte de a
ajunge la consumatori; utilizarea apei potabile în scop industrial și pentru irigații.

4.3 CLIMA ȘI CALITATEA AERULUI
Urbanizarea și industrializarea au un impact direct asupra condițiilor locale de climă modificând
valorile elementelor meteorologice de deasupra domului de aer format deasupra acestor teritorii
(urbanizate și industrializate). Planificarea incorectă sau nepotrivită și deciziile de urbanism duc la
crearea unor condiții de microclimat nefavorabil pentru confortul uman. În multe cazuri, deciziile
urbanistice duc nu numai la eliminarea caracteristicilor favorabile ale peisajului natural, ci și la
crearea unor condiții nefavorabile de trai pentru populație. Principalele schimbări negative țin de:
 Gradul înalt de poluare termică - cauzat de schimbul de căldură pe suprafețe de beton, piatră,
asfalt și alte materiale de construcție și pavaj. Stresul termic a reprezentat de multă vreme un
subiect de cercetare științifică;
 Deteriorarea condițiilor de aerare (schimbul de aer), datorită tuturor elementelor de urbanizare
și industrializare ce conduc șa modificarea caracteristicilor vântului. Distribuția incorectă a
elementelor de urbanizare care duce la formarea de zone cu vreme predominant calmă fără
oportunități de schimb normal. Aceasta duce la crearea condițiilor de menținere a poluanților din
surse legate de transport și din alte surse în stratul atmosferic inferior, care influențează direct
sănătatea populației.
Aproape toate tipurile de activități antropice determină schimbări ale compoziției stratului de bază al
atmosferei, în care trăiesc oamenii. Principalele motive pentru crearea unui grad înalt de poluare
sunt:
 Problema principală este conținutul ridicat de particule fine de praf, sub 10 microni. În districtele
Vidin și Vratsa (BG) s-au măsurat în 2012 cele mai ridicate niveluri din țară la particulele de praf.
În total 34% din populația zonei de monitorizare a mediului de la Dunăre de pe teritoriul bulgar
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este afectată de această poluarea, măsurată față de o normă medie zilnică de 50 μg/m3 depășită
timp de peste 35 de zile dintr-un an. Motivele pentru nivelul particulelor fine de praf înregistrate
peste valoarea maximă admisibilă sunt emisiile cauzate de transport, sectoarele industrial și de
locuințe și de slaba întreținere a drumurilor.
 Gazele de eșapament din trafic sunt principala cauză a poluării aerului din jurul arterelor urbane
și în general din orașe. Datele furnizate de sistemul național de monitorizare sunt un exemplu în
acest sens.
 Gazele de ardere de la instalațiile de încălzire industrială și rezidențială sunt un alt factor
semnificativ care duce la deteriorarea calității aerului.
In Bulgaria, potrivit art. 27 al Legii calității aerului, municipalitățile implementează programele
municipale care sunt instrumentul obligatoriu de menținere și management al calității aerului. În
municipalitățile în care programele sunt implementate prevăzute în art. 27 al Legii calității aerului, se
efectuează controlul continuu (cu stații de măsură automate) iar poluarea anormală din punct de
vedere al indicatorului FDP10 a fost stabilită în următoarele orașe din zona transfrontalieră: Veliko
Tarnovo, Vidin, Vratsa, Dobrich, Montana, Pleven, Ruse. Principalele cauze ale ratei anormale a
FDP10, potrivit programelor sunt:
 Încălzirea locuințelor în sezonul rece de cele mai multe ori dublată de efectului transportului
suplimentar;
 Influența predominantă a sectorului transporturi - în perspectiva orașelor mai mari;
 Influența predominantă a surselor neorganizate - în unele orașe din apropierea zonelor
industriale mari;
În prezent, zona de interes din partea bulgară, îndeosebi la Veliko Tarnovo și Gorna Oryahovitsa, se
confruntă cu probleme grave de mediu datorită ratei de poluare a atmosferei și apei și a contaminării
solurilor.

4.4 SOL
Romania
Cele mai mari probleme de degradare a solului afectează Regiunea Sud-Vest, respectiv județele Dolj,
Olt și Mehedinți din zona de interes.
Cel mai afectat este județul Dolj, cu suprafețe întinse afectate de deșertificare. În judeţul Dolj se
identifica o zonă ce necesită reconstrucţia ecologică: zona nisipurilor din stânga Jiului recunoscută în
triunghiul Sadova – Bechet – Corabia, unde datorită tăierilor neraţionale a perdelelor de protecţie s-a
intensificat fenomenul de deşertificare și extindere a zonei de aridizare.
De asemenea, în judeţul Dolj, defrişările masive şi ploile abundente din ultimii ani au mărit incidenţa
alunecărilor de teren, în special în zonele caracterizate de soluri preponderent argiloase şi în
consecinţă expuse riscului producerii acestor calamităţi.


Pe raza Direcției Silvice Dolj se găsesc 1978 ha terenuri neproductive (ce nu pot fi ameliorate prin
lucrări de împădurire), din care, cca 1000 ha nisipuri.

In județul Dolj exista următoarea situație a terenurilor:
 Suprafaţa terenurilor supuse eroziunii în judeţul Dolj este de 20707 ha,cca 3,5% din totalul
agricol.
 Suprafaţa terenurilor afectată de desertizare este de 14650 ha, cca 3,5% din totalul agricol.
 Suprafaţa terenurilor afectată de alunecări este de 1324 ha, cca 0,2 % din totalul agricol.
 Suprafaţa terenurilor afectată de exces de umiditate este de 14400ha, cca 2,5 % din totalul
agricol.
 Suprafaţa terenurilor cu soluri acide este de 233381 ha, cca 39,5% din totalul agricol.
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Suprafaţa terenurilor fără vegetatie sau vegetație degradata este de 5200 ha, cca 0,9 % din
totalul agricol.

La nivelul judeţului Olt aproximativ 47899 ha teren agricol este afectat negativ într-o măsură mai
mare sau mai mică de degradare a solului prin: eroziune de suprafaţă, de adâncime şi eoliană,
alunecări de teren, inundabilitate, compactare, reducerea conţinutului de materie organică,
salinizare, seceta pedologică şi atmosferică, scoaterea din circuitul agricol.
In județul Mehedinți, solurile sunt afectate de seceta frecventa (78 ha), eroziune (85 ha), rezerva
mica de humus, potasiu mobil și fosfor mobil, etc.
Județele Călărași, Giugiu și Teleorman se număra printre județele cu cea mai mare suprafața arabila
din Regiunea Sud Muntenia. Cu toate acestea, in aceste județe se înregistrează o creștere a
terenurilor necultivate.
Bulgaria
Procesele negative din solurile aferente ariei de interes țin în special de extinderea problemelor
precum etanșarea solului, eroziune, procese de alunecare a terenului și poluare locală.
Procesul de etanșare a solului se referă la solurile utilizate și construite permanent în construcția
așezărilor, construcția de infrastructură. secțiunile comerciale și de transport, rețeaua rutieră. Este
de așteptat ca în anii următori procesul să devină și mai pronunțat datorită proiectelor planificate în
vederea implementării.
Eroziunea solului afectează zone ale teritoriului țării, inclusiv în zona transfrontalieră. Este un proces
natural care depinde puternic de factorii antropici. Defrișarea pădurilor și îndepărtarea plantelor
naturale în cazul implementării proiectelor de infrastructură, turism și de altă natură și lipsa unor
măsuri adecvate de control al eroziunii cauzează exacerbarea problemei de exemplu prin pierderea
de sol valoros ca urmare a dezvoltării fenomenului de eroziune. Alunecările de teren sunt și ele
procese naturale și motivele pentru care apar sunt legate de perturbarea puternică a reliefului sau
altor trăsături geologice specifice în anumite regiuni, însă și ele depind foarte mult de activitatea
umană din regiunile foarte urbanizate.
Poluarea locală a solului ține de cele mai multe ori de rețeaua de transport, depozitele de ingrediente
periculoase și întreprinderile industriale. Aspectele legate de transport sunt exprimate în poluare
locală cu produse petroliere, salinizarea solului înconjurător prin lucrările de întreținere a drumurilor
în condiții de iarnă și poluării cu deșeuri menajere. Transportul și în special întreprinderile industriale
sunt o sursă majoră de contaminare a solului cu metale grele.

4.5 POPULAȚIE ȘI SĂNĂTATE UMANĂ
Romania
Din punctul de vedere al dinamicii populației și al stării de sănătate a acesteia, retine atenția rata
mortalității in județele din zona de interes, care depășește în toate județele cu excepția Constanței,
rata naționala a mortalității (11,8‰). Cea mai mare valoare (18,1‰) se înregistrează in județul
Teleorman. De asemenea, este alarmant numărul deceselor la o vârsta sub 1 an la 1000 născuți-vii,
cuprins intre 7,9‰ in județul Dolj și 14,7‰ in județul Mehedinți (unde valoarea pentru mediul rural
este de 19,3‰).
Din statistica privind cauzele de deces, rezulta ca pe primul loc al cauzelor de deces in Romania se
situează bolile aparatului circulator, urmate de tumori.
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Bulgaria
Principala problemă în privința dezvoltării demografice a țării este rata înaltă a mortalității.
Coeficientul de mortalitate totală din 1990 a fost 12,5‰, în 2000 a crescut la 14,1‰ și în anii
următori a rămas de peste 14‰. În 2013 coeficientul de mortalitate a fost 14.4‰. Ca rezultat, sporul
natural al populației este negativ. Rata mortalității din punct de vedere al bolilor organelor de
circulație continuă să crească în ultimii ani. Bulgaria se află printre primele țări din Europa cu o rată
standardizată a mortalității care depășește semnificativ pe ea a UE - 685,35 (Bulgaria) și 276,3 (UE) la
100 000 de locuitori.
Mortalitatea infantilă din țară este relativ constantă în ultimii ani - în jur de 9 ‰. Acest indicator este
mai mare decât media pe UE. Coeficientul nașterii prezintă o tendință îngrijorătoare cu o rată de
diminuare în ultimii 5 ani (de la 10,7 ‰ în 2009 la 9,2 ‰ în 2013. În general există tendința scăderii
populației țării. Această tendință nu se datorează numai sporului negativ al populației ci și migrației
populaționale.
Analiza datelor pe ultimii 5 ani arată o creștere a incidenței bolilor la anumite boli social semnificative
- circulatorii, endocrine și formațiuni de tumori maligne.

4.6 BUNURI MATERIALE
4.6.1 Resurse
Deși nu există suficiente date disponibile public privind starea actuală a bunurilor tangibile, este
evident că infrastructura socială și culturală necesită reparații capitale (inclusiv refacerea
infrastructurii rutiere și a sistemelor de prevenire a dezastrelor). Bulgaria are încă multe de făcut
pentru a atinge standardele europene de nivel al bunurilor materiale.
Dotările sociale, precum grădinițe, aziluri de bătrâni, orfelinate etc. nu sunt adecvate nici ca număr
nici calitativ. Infrastructura culturală suferă din lipsa fondurilor de întreținere și dezvoltare. La fel și în
privința activelor fixe tangibile cu utilizare ecologică, precum instalațiile și echipamentele necesare
pentru protecția și recuperarea mediului și echipamentele de monitorizare și control.

4.6.2 Deșeuri
Conform datelor EUROSTAT din 2010 (Comunicatul EUROSTAT nr. 48/2012-27 martie 2012 pentru
anul 2010) între SM ale UE există diferenţe semnificative legate de managementul eseurilor. Statele
în care se realizează în cea mai mare măsură depozitarea deșeurilor menajere sunt: Bulgaria (100%)
și România (99%), urmate de Lituania (94%) și Letonia (91%). La polul opus se situează statele in care
reciclarea deşeurilor municipale ocupă un loc important: Danemarca (54%), Olanda (39%), Belgia
(37%).
Romania
Printre consecințele nedorite ale civilizației umane se numără formarea și creșterea cantitativă și a
diversității deșeurilor. Din totalul cantităţii de deșeuri municipale, cea mai mare parte o reprezintă
deșeurile menajere şi deșeurile asimilabile celor menajere (circa 72%), iar aproximativ 45% din
acestea o reprezintă deșeurile biodegradabile. Acestea provin atât din gospodăriile populaţiei cât şi
de la operatori economici, spaţii comerciale, birouri, instituţii publice, unităţi sanitare, precum și din
spaţii publice (parcuri, grădini publice, pieţe, străzi). Eliminarea deșeurilor municipale se realizează
aproape exclusiv prin depozitare. Până în prezent, în România nu au fost puse în funcţiune instalaţii
pentru incinerarea deşeurilor municipale.
Deșeurile nu determina numai greutăți și costuri ridicate de colectare, transport, neutralizare,
dezinfecție și deversare în mediul natural, ci și potențiale riscuri pentru sănătate.
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Riscurile directe pentru starea de sănătate sunt legate de prezența în deșeuri a organismelor
patogene (bacterii, viruși, protozoare, helminți), a substanțelor organice în descompunere cu
formare de compuși intermediari rău mirositori și cu potențial toxic, și a substanțelor chimice toxice
prin ele însele, cauze de îmbolnăvire sub forma de boli infecțioase și de intoxicații, frecvent cu
caracter epidemic.
Există și riscuri indirecte și care se datoresc impurificării surselor de apa și implicit a alimentelor, prin
gospodărirea neigienica a deșeurilor.
În plus, depozitarea și colectarea inadecvată servește ca adăpost și hrana șobolanilor, muștelor,
gândacilor și altor vectori care joacă un rol pasiv în transmiterea bolilor. Nu numai populația
generală, dar mai ales cei care lucrează în serviciile de sănătate, salubrizare sunt, supuși acestui risc,
în plus având și o posibilitate ridicată de expunere la accidente prin praf, materiale inflamabile și alte
materiale riscante, ca și traficul rutier pe timpul transportului sau actele de indisciplină ale unor
membri ai societății. De asemeni, deșeurile solide pot conține substanțe toxice.
Managementul corect al deșeurilor trebuie sa prevină și sa elimine, pe cat posibil, aceste efecte
negative.
Bulgaria
O problemă majoră în zona transfrontalieră este aceea că unele suprafețe ale acesteia încă nu dispun
de instalații de compostare și retratare a deșeurilor și nici de tratare a deșeurilor din construcții.
Există încă depozite care nu se conformează cerințelor legislative și trebuie închise. În plus, există
probleme legate de managementul deșeurilor industriale și periculoase. Unele dintre acestea sunt:
 lipsa instalațiilor de tratare a anumitor tipuri de deșeuri;
 eliminarea unei părți însemnate din deșeurile industriale la depozite pentru deșeuri
nepericuloase, ceea ce duce la epuizarea rapidă a capacității acestor instalații;
 lipsa unui centru de eliminare a deșeurilor periculoase;
O problemă nerezolvată rămân deșeurile periculoase generate în gospodării, precum tuburile
fluorescente, bateriile, sticlele și recipientele contaminate cu substanțe periculoase etc. În cele mai
multe cazuri, aceste deșeuri intră în fluxul de deșeuri menajere. Principala cauză a acestui fenomen
este că municipalitățile nu au desemnat locuri de colectare a acestor tipuri de deșeuri. Un alt aspect
este reprezentat de întreprinderile ilegale de dezmembrare a ELV - de cele mai multe ori este vorba
de persoane neautorizate să prelucreze deșeuri și care sunt dificil de identificat. Conceptul utilizării
deșeurilor ca tip de resursă energetică încă nu a fost adoptat la nivel efectiv și împiedică realizarea în
țară a unor rezultate benefice economic și nepericuloase pentru mediu.

4.7 PEISAJ
Mai multe aspecte principale sunt legate de peisaj, precum lipsa legislațiilor naționale specifice,
poluarea componentelor peisajului, schimbarea tipurilor de peisaj, perturbarea peisajului și impactul
vizual-estetic.
Romania
Peisajul reprezintă un colţ din natură care se diferențiază printr-o grupare proprie a elementelor
componente rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii creați de om. Protecţia peisajului
cuprinde acţiunile de conservare și menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui
peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de
intervenţia umană.
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Managementul peisajelor cuprinde acţiunile vizând, într-o
întreţinerea peisajului în scopul direcţionării şi armonizării
sociale, economice şi de mediu. Legea nr. 451 din 8 iulie
Convenţia europeană a peisajului, adoptată la Florenţa în
trebuiesc îndeplinite în acest sens.

perspectivă de dezvoltare durabilă,
transformărilor induse de evoluţiile
2002, prin care România a ratificat
anul 2000, specifica obligaţiile care

Obiectivele convenţiei sunt: promovarea protecţiei peisajelor, managementul, amenajarea acestora
şi organizarea cooperării europene în acest domeniu.
În ultimele decenii, condiţiile naturale și peisajul din România au fost influenţate în mod deosebit de
evoluţia activităţilor economice, la care se adaugă creşterea economică a ultimilor ani, bazată pe o
exploatare excesivă a resurselor naturale. În aceste condiţii, multe specii de plante și animale sunt
ameninţate cu dispariţia, iar modificarea peisajului reprezintă primul indicator al deteriorării
mediului înconjurător. O atenţie specială trebuie acordată impactului asupra peisajului, la nivelul
fiecăruia din cele 3 componente ale sale: elementele culturale (aşezări, infrastructură, construcţii,
activităţi umane), biodiversitatea și structura geomorfologică (relief, caracteristici geologice,
hidrologice).
Bulgaria
În prezent, in Bulgaria singura reglementare care prevede conservarea și managementul peisajelor
este Convenția Europeană a Peisajului, situație similara celei din Romania.
Lipsa legislației naționale în domeniul peisajului este o piedică însemnată pentru evaluarea corectă a
impactului asupra peisajelor și componentelor acestora și respectiv pentru conservare. Activitățile de
conservare a peisajului și de management durabil trebuie reglementate prin legislație.
Activitățile de construcție pentru dezvoltarea de noi amplasamente, ca și pentru reconstrucția sau
retehnologizarea amplasamentelor existente duce la prăfuirea și poluarea componentelor peisajului
cu metale grele și funingine de la drumuri, cu deșeuri și combustibili reziduali de la vehicule și
mecanizarea construcțiilor și din activități legate de lucrările de întreținere pentru transport.
Modificarea peisajelor existente ca și poluarea acestora cu deșeuri au un impact vizual-estetic
nefavorabil asupra peisajelor. Crearea de noi tipuri de peisaj ca rezultat al construcției de noi
echipamente și antropizarea teritoriilor este de asemenea o problemă semnificativă.
Perturbarea peisajelor poate fi directă sau indirectă. Afectarea directă a componentelor peisajului se
înregistrează în cursul activităților de construcție și reabilitare a tuturor tipurilor de amplasamente și
ca urmare a prezenței și utilizării echipamentelor de construcție pe șantiere; există de asemenea o
încărcare vizuală-estetică a teritoriului. Modificările indirecte ale peisajelor apar ca rezultat al
următoarelor activități: modificări de folosință a terenurilor, plasarea de îngrădiri și iluminat,
modificarea caracteristicilor peisajului ca urmare a intensificării folosirii terenului, eroziunii solului,
impactului asupra peisajelor ca urmare a sugestiilor de amenajare peisagistică. Modificările indirecte
ale componentelor peisajului rezultă și din construcția de noi structuri și amplasamente.

4.8 PATRIMONIUL CULTURAL
Problemele actuale legate de conservarea patrimoniului cultural și istoric sunt comune in Bulgaria și
Romania și țin de:
 Nerespectarea suficientă a cerințelor de protecție și conservare a valorilor culturale imobile
conform Legii amenajării teritoriului, Legii patrimoniului cultural, Legii protecției mediului și
ordonanțelor subsecvente acestora; cu regulile și normele specifice ale planurilor generale de
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urbanism și planurilor urbanistice de detaliu privind amenajarea teritoriilor cu patrimoniu
cultural și istoric.
Neprevederea sau neaplicarea măsurilor preventive pentru protecția fizică și conservare;
Insuficiența cerințelor de reglementare privind domeniul de cuprindere și conținutul planurilor
de amenajare și proiectelor de investiții în vederea includerii de măsurilor integrate de refacere,
regenerare și protecție a siturilor de patrimoniu cultural și a mediului de expunere a acestora
față de deteriorare și distrugere ca urmare a factorilor naturali și umani previzibili;
Măsuri integrate de protecție și conservare care nu sunt include în proiectul de amenajare și
instrumentele de investiții pentru refacerea mediului și a amplasamentelor, refacerea terenurilor
și plantări;
Măsuri de menținere a calității mediului de expunere a siturilor de patrimoniu cultural din
regiunile izolate și mediile urbanizate care nu au fost prevăzute - nu există cerințe de amplasare a
unor mici stații de epurare; instalarea rețelelor de canalizare; crearea premiselor pentru o bună
ventilare naturală a aerului în spațiile din cartierele vechi și dens construite ale orașelor;
Lucrări de conservare și refacere (CRW) neefectuate la calitatea corespunzătoare sau cu
materiale alese nesustenabil pentru CRW din punct de vedere al condițiilor specifice
(microclimat) din mediul de expunere;
Materiale alese nesustenabil pentru CRW din punct de vedere al condițiilor sustenabile și
specifice (microclimat) din mediul de expunere;
Incompetență sau improvizații în efectuarea lucrărilor de reparații curente și CRW în lucrări de
construcții și reabilitare a valorilor culturale imobile în mediul lor de expunere;
Lipsa unei monitorizări instituționale permanente a schimbărilor privind parametrii diferiților
factori de impact asupra substanței materiale și a mediului de expunere al siturilor de patrimoniu
cultural;
Regim de protecție, conservare și management al socializării valorilor culturale incomplet definit;
Acceptarea priorității unor activități riscante din punct de vedere șa protecției și conservării
valorilor culturale imobile și acțiuni de regenerare a valorilor înseși în mediul de expunere.
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5 OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI RELEVANTE
PENTRU STRATEGIE (OBIECTIVE SEA)
Obiectivele SEA sunt separate de obiectivele strategiei, deşi se pot influenţa reciproc şi chiar se pot
suprapune. Nu există un set unic de obiective de mediu universal aplicabile. Pentru fiecare plan sau
strategie trebuie să fie identificate obiectivele specifice de mediu, care reflectă starea actuală a
mediului şi evoluţia probabilă a acestuia.
Obiectivele SEA arată intenţia generală, în timp ce indicatorii reprezintă un punct de referinţă în
raport cu care vor fi evaluate performanţele Strategiei. În general, obiectivele SEA se bazează pe
strategii tematice care sunt integrate în politicile sectoriale existente ale UE şi Strategia de dezvoltare
durabilă.
În urma examinării politicilor, planurilor şi strategiilor relevante şi a obiectivelor asociate (pentru mai
multe detalii vezi capitolul 1.5 ), au fost identificate o serie de teme de interes pentru SEA (derivate
din problemele cheie de mediu şi obiectivele de protecţie a mediului):
biodiversitate, flora, fauna;
 apă;
 sol;
 aer;
 factori climatici (inclusiv energia);
 sănătatea populaţiei;
 active materiale (deşeuri şi resurse naturale); şi,
 patrimoniul cultural şi peisajul (inclusiv amenajarea teritoriului).
În etapa următoare, a fost elaborată o listă iniţială cu obiective "principale" preliminare a SEA şi o
serie de sub-obiective asociate. Setul propus de obiective de mediu relevante a fost stabilit pe baza:
 obiectivelor de mediu deja incluse în politicile, strategiile şi reglementările elaborate la nivel
comunitar, naţional, regional sau local;
 problemelor de mediu relevante şi tendinţelor estimate pentru fiecare componentă de mediu,
având în vedere importanţa acordată în cadrul strategiei ce face obiectul evaluării;
Obiectivele de mediu sunt grupate pe teme de mediu. Aceste obiective vor constitui cadrul pentru
evaluarea politicilor, programelor şi proiectelor strategiei. Prin urmare, este important ca obiectivele
de mediu generale ale României şi Bulgariei, relevante pentru strategie, să fie reflectate în
obiectivele SEA. Acest lucru va asigura că performanţa probabilă a măsurilor strategiei este evaluată
în mod corespunzător în comparaţie cu obiectivele generale pentru mediul înconjurător
Tabelul de mai jos prezintă o listă a obiectivelor generale preliminare a SEA şi a sub-obiectivelor.
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Tabel 9. Obiective de mediu principale şi obiective SEA
TEMA SEA

OBIECTIV PRINCIPAL SUB-OBIECTIV
Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi forestiere, din coridorul
Dunării şi din zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate şi a populaţiei totale a
acestora (în special cele de importanţă comunitară şi a celor aflate în pericol)
Menţinerea şi
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor naturale şi semiBIODIVERSITATE,
consolidarea
naturale;
FLORĂ FAUNĂ
biodiversităţii
Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea conectivităţii habitatului
la nivelul peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor indigene de către speciile
invazive non-indigene.
Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a apelor.
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane din surse
„punctiforme" şi difuze;
Menţinerea şi
APA
îmbunătăţirea stării Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de apă;
apei
Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de suprafaţă
Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi antropice, (inundaţii,
secetă, poluarea accidentală a apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară (calităţi bio-fizice,
versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea abandonului acestora, dar şi a
Protejarea calităţii,
supra păşunatului);
SOL
cantităţii
şi funcţiunii solului
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii, compoziţiei şi funcţiilor solului,
Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, eroziune
hidrică şi eoliană, secetă
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti şi
Îmbunătăţirea calităţii agricole;
AER
aerului
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi industriale şi de
transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţile
energetice, agricole, industriale, transport şi rezidenţiale;
Atenuarea efectelor Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu emisii reduse de
schimbărilor climatice carbon ;
Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
Promovarea unui management forestier favorabil conservării carbonului.
FACTORI CLIMATICI
Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la acestea (de ex. printr-o
(INCLUSIV
utilizare mai raţională a resurselor limitate de apă, dezvoltarea de culturi
ENERGIA)
rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice (inundaţii, alunecări de
Adaptarea eficientă la
teren, evenimente meteo extreme);
schimbările climatice
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate să conserve
carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea inegalităţilor sociale şi
creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele de dezvoltare a
populaţiei
Protejarea şi
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul îmbolnăvirilor generate de
Îmbunătăţirea
factorii din mediul ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
SĂNĂTATEA
sănătăţii
POPULAŢIEI
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor urbane şi rurale pentru
şi bunăstării
susţinerea unei dezvoltări teritoriale policentrice durabile
populaţiei
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru populaţie şi îmbunătăţirea
condiţiilor socio –economice din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de
protecţie hidrogeologică
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TEMA SEA

OBIECTIV PRINCIPAL SUB-OBIECTIV
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi transport al deşeurilor
Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie, eroziune şi alunecări de
teren astfel încât acestea să fie mult reduse sau eliminate
Exploatarea raţională a fondului forestier
Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil, a generării de deşeuri;
Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient, cât mai des, şi în acelaşi
ACTIVE MATERIALE
Maximizarea
timp minimizarea impactului asupra mediului;
(DEŞEURI ŞI
eficientizării utilizării
Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;
RESURSE
resurselor
NATURALE)
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane;
Limitarea irosirii resurselor alimentare.
Conservarea şi
Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al zonei de interes
consolidarea
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea patrimoniul cultural;
PATRIMONIUL
peisajelor şi
CULTURAL ŞI
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a peisajului din zona de interes
PEISAJUL (INCLUSIV patrimoniului cultural
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate anterior (folosite
AMENAJAREA
Promovarea
anterior de către alţi utilizatori);
TERITORIULUI)
planificării şi
Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri ecologice şi spaţiilor verzi
dezvoltării utilizării
multifuncţionale în planificarea şi dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
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6 POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI
6.1 METODE DE EVALUARE A MEDIULUI
Evaluarea efectelor și a intensității acestora asupra mediului se bazează pe o analiză a modului în
care acestea pot afecta situația de referință a mediului sau împiedica atingerea obiectivelor SEA.
Evaluarea va identifica potențialele efecte semnificative asupra mediului, asociate cu implementarea
SCDTD RO-BG.
Analiza efectelor cuprinde trei etape principale:
A) Evaluarea calitativă a obiectivelor strategiei în raport cu obiectivele de mediu. Acest prim pas
cuprinde evaluarea obiectivelor strategiei care sunt previzionate a avea un efect semnificativ asupra
mediului, prin evaluarea lor în raport cu obiectivele de mediu, în scopul de a identifica potenţiala
cauzalitate şi influenţă asupra mediului. Potenţiale efecte pozitive, negative sau incerte au fost
analizate şi exprimate în această etapă.
Identificarea unui efect potenţial, a fost realizată ţinându-se cont de obiectivele de mediu
identificate, luând în considerare dacă şi cum un anumit obiectiv al strategiei influenţează (pozitiv sau
negativ), realizarea acestor obiective.
Efectele strategiei au fost analizate în cadrul unor matrice de evaluare care cuprind obiectivele de
mediu şi acţiunile (măsurile şi proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor strategiei). Astfel de
matrice indică dacă o acţiune are un impact pozitiv sau negativ, cu privire la fiecare componentă a
mediului, folosind "+" pentru un impact potenţial pozitiv şi "-" pentru un impact potenţial negativ.
B) Estimarea intensităţii efectelor (evaluare cantitativă) la nivel general şi la nivel de detaliu
(proiecte sau măsuri) în relaţie cu obiectivele de mediu ale SEA.
La nivel general cât şi de detaliu amploarea impactului asupra mediului a fost analizată şi prin prisma
criteriilor enumerate mai jos, şi anume:
 natura şi intensitatea intervenţiilor planificate;
 probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor scontate;
 natura transfrontalieră a efectelor;
 riscurile pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
 valoarea caracteristicilor speciale naturale şi/ sau culturale şi vulnerabilitatea zonei afectate de
impact.
Caracteristicile în ceea ce priveşte pozitivitatea, negativitatea sau incertitudinea cu privire la efectele
înregistrate şi semnificaţia (sau intensitatea) au fost specificate în matricele de evaluare. Fiecare
impact asupra mediului a primit un punctaj, în funcţie de semnificaţia sa (adică o notare de la"-2" la
"+2", unde "+2" reprezintă un efect potenţial pozitiv puternic, "-2" reprezintă un efect potenţial
negativ puternic, iar "0" un efect potenţial neutru / nici un efect). Semnul şi intensitatea efectelor au
fost asociate cu diferite culori.
C) Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului. După identificarea efectelor de mediu
semnificative ale obiectivelor strategiei, au fost evaluate efectele cumulative. Prin cumul se înţelege
efectul simultan al mai multor acţiuni individuale asupra factorilor de mediu.
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Evaluarea efectului general al strategiei asupra fiecărui aspect de mediu a fost furnizată prin analiza
critică a efectelor potenţiale ale măsurilor / proiectelor individuale.
Evaluarea cantitativă şi calitativă se face în aceeaşi matrice.
Tabel 10 Terminologia utilizată pentru evaluarea influenţei obiectivelor strategiei asupra obiectivelor de
mediu
Legenda efectelor potenţiale
Efect potenţial benefic puternic
O anumită măsură are capacitatea de a conduce la îmbunătăţirea aspectelor de mediu pe termen mediu sau
+2 lung fapt ce va conduce la beneficii pe o scară largă precum şi beneficii permanente asupra obiectivelor de
mediu selectate în cadrul evaluării SEA
Efect potenţial benefic
+1 O anumită măsură are capacitatea de a conduce la o îmbunătăţire a mediului moderată pe termen mediu şi
lung, la o scară spaţială extinsă cu caracter temporar şi la o scară spaţială medie cu un caracter permanent.
Neutru/ fără efect
O măsură care are nu are potenţial de a induce un efect/impact potenţial pozitiv sau negativ pe termen scurt
sau lung. Scorul neutru este folosit atunci când efectul/impactul nu este nici pozitiv nici negativ. Scorul neutru
0 nu este identic cu cel "incert", în acel caz evaluatorul nu poate evalua dacă efectul este pozitiv sau negativ sau
este unul conform categoriei "mixt" când evaluatorul consideră că efectele sunt în acelaşi timp atât pozitive, cât
şi negativ.
Efect potenţial negativ
Atunci când o măsură poate induce un efect moderat negativ asupra obiectivelor de mediu atât pe termen scurt
cât şi lung, fapt ce conduce la modificări la o scară majoră,însă cu caracter temporar sau la scară medie cu
caracter permanent. O astfel de măsură poate avea de asemenea un impact cumulativ sau indirect. Pentru o
-1 astfel de măsură, efectele pot fi minimizate pentru a conduce la un impact de o amploare mai mică prin
aplicarea de măsuri de reducere în conformitate cu legislaţia în domeniu. Investiţiile în echipament şi facilităţi cu
un caracter spaţial limitat (suprafaţa ocupată de acestea este limitată) pot avea efecte imediate pe termen
mediu însă, sunt condiţionate de felul în care echipamentele vor fi utilizate. Activităţile economice noi sau
modificările aduse celor tradiţionale cauzează efecte de cele mai multe ori indirecte şi reversibile.
Efect potenţial negativ puternic
Atunci când o măsura are un potenţial efect sau serie de efecte negative semnificative pe o scară spaţială mai
largă. Caracterul efectului este permanent asupra obiectivelor de mediu analizate. O astfel de măsură are de
2 asemenea şi un impact cumulativ şi indirect puternic. Efectele unei astfel de măsuri sunt foarte greu de înlăturat
prin aplicarea de măsuri de minimizare a impactului conform legislaţiei în domeniu sau prin măsuri de
minimizare la nivel de proiect individual.
Efect mixt
+/- Este o combinaţie de efecte/impacturi potenţiale pozitive şi negative. Efectele mixte pot fi semnificative pe
termen lung dacă sunt cumulate cu altele.
Efect incert
? Impactul de mediu nu este cunoscut sau este imposibil de estimat, pentru acest tip de efecte nu se pot atribui
scoruri.

După identificarea calitativă şi cantitativă a efectelor strategiei asupra factorilor de mediu, s-au
stabilit masuri pentru prevenirea, reducerea şi, pe cat posibil, eliminarea oricăror efecte adverse
asupra mediului. De asemenea, se va propune un plan de urmărire a măsurilor de reducere.

6.2 EVALUAREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A EFECTELOR GENERATE DE
PROIECTELE PROPUSE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU
Evaluarea se face în cadrul matricelor de mai jos, pentru fiecare dintre proiectele cuprinse în cadrul
strategiei. Evaluarea se face în raport cu obiectivele de mediu (SEA). Se acordă scoruri de mediu care
să evidenţieze efectul pe care îl are un proiect asupra atingerii obiectivului de mediu.
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Tabel 11 Matrice de evaluare a efectelor generate de proiectele din domeniul infrastructurii de transport
Factor de mediu /
obiectiv general de
mediu

Obiectiv de mediu SEA

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi
forestiere, din coridorul Dunării şi din zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate şi
a populaţiei totale a acestora (în special cele de
BIODIVERSITATE,
importanţă comunitară şi a celor aflate în pericol)
FLORĂ FAUNĂ
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii
Menţinerea şi
habitatelor naturale şi semi-naturale;
consolidarea
Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea
biodiversităţii
conectivităţii habitatului la nivelul peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor indigene
de către speciile invazive non-indigene.
Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a apelor.
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane
din surse „punctiforme" şi difuze;
Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor
APA
de apă;
Menţinerea şi
îmbunătăţirea stării apei Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de
suprafaţă
Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi
antropice, (inundaţii, secetă, poluarea accidentală a
apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară
(calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea
SOL
abandonului acestora, dar şi a supra păşunatului);
Protejarea calităţii,
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii,
cantităţii
compoziţiei şi funcţiilor solului,
şi funcţiunii solului
Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de
sărăturare, eroziune hidrică şi eoliană, secetă
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
AER
gospodăreşti şi agricole;
Îmbunătăţirea calităţii
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
aerului
industriale şi de transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite
FACTORI CLIMATICI
din activităţile energetice, agricole, industriale, transport
(INCLUSIV
şi rezidenţiale;

OS1: Conectivitate / accesibilitate – proiecte în domeniul infrastructurii de transport – reconstruirea /
Scor
îmbunătăţirea drumurilor / autostrăzilor regionale, naţionale sau locale
SEA
a1-1 a1-2 a1-3 a1-4 a1-5 a1-6 a1-7 a1-8 a1-9 a1-10 a1-11 a1-12 a1-13 a1-14 a1-15
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Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu
emisii reduse de carbon ;
Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
Promovarea unui management forestier favorabil
conservării carbonului.
Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la
acestea (de ex. printr-o utilizare mai raţională a
resurselor limitate de apă, dezvoltarea de culturi
rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo
extreme);
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin
menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul
eficienţei energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor
destinate să conserve carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea
inegalităţilor sociale şi creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele de
dezvoltare a populaţiei
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul
îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul ambiant
în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor urbane şi
rurale pentru susţinerea unei dezvoltări teritoriale
SĂNĂTATEA
policentrice durabile
POPULAŢIEI
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru
Protejarea şi
Îmbunătăţirea sănătăţii populaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor socio –economice
şi bunăstării populaţiei din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară
şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi
transport al deşeurilor
Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie,
eroziune şi alunecări de teren astfel încât acestea să fie
mult reduse sau eliminate
Exploatarea raţională a fondului forestier
Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil, a
ACTIVE MATERIALE
generării de deşeuri;
(DEŞEURI ŞI RESURSE
Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient, cât
NATURALE)
mai des, şi în acelaşi timp minimizarea impactului asupra

ENERGIA)

Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
Adaptarea eficientă la
schimbările climatice
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Maximizarea
eficientizării utilizării
resurselor

mediului;

Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane;
Limitarea irosirii resurselor alimentare.
Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al zonei
PATRIMONIUL
de interes
CULTURAL ŞI
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea patrimoniul
PEISAJUL (INCLUSIV cultural;
AMENAJAREA
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a peisajului
TERITORIULUI)
din zona de interes
Conservarea şi
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate
consolidarea peisajelor anterior (folosite anterior de către alţi utilizatori);
şi patrimoniului cultural Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri
Promovarea planificării ecologice şi spaţiilor verzi multifuncţionale în planificarea
şi dezvoltării utilizării
şi dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
Scor de mediu al proiectului
Scor de mediu al obiectivului
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Descrierea sumară a proiectelor în domeniul infrastructurii de transport
Proiect a1-1 – Realizare tronson Calafat – Craiova din reţeaua TEN-T principală (83 km) – la profil
de AUTOSTRADĂ până în 2030 (conform Masteplan Transport)
 În prezent, tronsonul Calafat – Craiova este reprezentat de DN 56, care este în curs de reabilitare.
În prezent (septembrie 2014), stadiul lucrărilor este de aprox. 40%. Proiectul a fost supus
procedurilor de mediu (evaluarea impactului asupra mediului şi evaluare adecvată) şi s-au
asigurat condiţiile şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu, inclusiv pentru siturile Natura
2000 traversate de acesta (Silvostepa Olteniei, Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu Dunăre).
 În Masterpanul de transport al României, tronsonul Calafat – Craiova – Alexandria – Bucureşti
este prevăzut ca autostradă. Nu s-a realizat încă studiul de fezabilitate pentru acest tronson.
Masterplanul de transport este în curs de evaluare strategică de mediu, prin care se vor identifica
şi cuantifica eventualele efecte negative asupra mediului a acestor noi investiţii.
Proiect a1-2 – Realizare tronson Craiova – Anexandria – Bucureşti (225 km) din reţeaua TEN-T
principală
 În prezent, legătura se face pe DE70. Masterplanul Transport prevedere ca acest tronson să fie la
nivel de autostradă până în 2030, în cadrul reţelei TEN-T IV principală.
Proiectele a1-3 …a-1-6 – prevăd de asemenea realizarea unor tronsoane importante în asigurarea
conectivităţii la nivel european. Acestea sunt prevăzute la nivel de autostradă până în 2030.
Localităţile sunt în prezent conectate prin drumuri europene sau naţionale.
Proiectele a1-7…a1-9 prevăd modernizarea podului rutier Giurgiu – Ruse şi realizarea a două noi
poduri rutiere / feroviare între Călăraşi – Silistra şi Turnu Măgurele – Nicopole.
Proiectele a1-10 – a1-13 prevăd modernizarea tronsoanelor de drum existente.
Proiectele a1-14 şi a1-15 prevăd realizarea unor noduri multimodale regionale între Giurgiu – Ruse şi
Calafat – Vidin.
Descrierea presiunilor potenţiale generate de proiectele în domeniul infrastructurii de transport.
 presiuni asupra biodiversităţii prin: risc de introducere a plantelor invazive odată cu materialele
utilizate la construcţie, pierdere de habitat, fragmentare de habitat, zgomot, coliziuni.
Biodiversitatea este bine reprezentat în zonă iar proiectele liniare pot afecta semnificativ fauna
prin fragmentarea rutelor de migraţiune;
 modificări în regimul hidrologic al apelor de suprafaţă prin deviere, sub şi supra traversări,
amenajări hidrotehnice. Modificări în regimul de scurgere naturală a apelor pluviale prin drenaj,
terasare, amenajare teren;
 potenţial de creştere a eroziunii solului prin decopertări, modificări pante;
 intensificarea emisiilor în atmosferă în timpul construcţiei şi în timpul funcţionării, cu implicaţii
negative asupra factorilor climatici şi a calităţii aerului atmosferic; Se face precizarea că în timpul
funcţionării, odată cu creşterea indicilor de trafic, cresc şi emisiile în atmosferă. Însă, prin
fluidizarea traficului, emisiile specifice per vehicul scad. Efectul s-a evaluat ca fiind pozitiv şi
negativ, urmând ca detalierea efectului să se facă în evaluările următoare.
 Peisajul este influenţat de noile construcţii de drumuri. În cazul modernizării celor existente,
peisajul nu este influenţat suplimentar.
 Realizarea de noi drumuri presupune utilizarea unui volum mare de resurse naturale: balast,
piatră, nisip, bitum, fier etc. Resursele în zonă sunt limitate şi extragerea acestora din mediul
natural poate genera presiuni asupra echilibrului natural.
 Funcţionarea noilor căi rutiere duce la generarea de cantităţi suplimentare de deşeuri, pentru
gestiunea cărora vor fi necesare servicii suplimentare.
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Asupra populaţiei se manifestă un impact pozitiv semnificativ prin potenţarea mobilităţii şi
accesibilităţii însă, în acelaşi timp, populaţia din vecinătatea noilor structuri de transport va
percepe un impact negativ prin zgomot, afectarea peisajului şi prin alterarea calităţii aerului. De
asemenea, noile căi rutiere necesită suprafeţe de teren inclusiv agricol. Astfel, pe termen lung
pot fi afectate resursele de hrană.
Patrimoniul cultural (situri arheologice, monumente istorice etc.) pot fi afectate de proiectele de
drumuri. De asemenea, în funcţie de traseul ales, poate fi afectat fondul forestier.
Efect pozitiv asupra utilităţilor publice şi a disponibilităţii serviciilor prin îmbunătăţirea
conectivităţi între oraşe. Zonele rurale şi defavorizate sunt potenţate prin realizarea proiectelor
din domeniul transportului.

Proiectele a1-7…a1-9 prevăd modernizarea podului rutier Giurgiu – Ruse şi realizarea a două noi
poduri rutiere / feroviare între Călăraşi – Silistra şi Turnu Măgurele – Nicopole. Principalele efecte pe
care le pot induce aceste proiecte asupra obiectivelor de mediu stabilite sunt:
 Alterarea, pierderea şi fragmentarea habitatelor din zonele de luncă a Dunării prin ocuparea de
teren, lucrări de amenajare a terenului, dragări etc.
 Risc de introducere a speciilor (de floră şi faună) invazive, odată cu materialele minerale utilizate
la realizarea investiţiilor;
 Risc de afectare a populaţiilor de specii (mai ales a celor protejate) prin suplimentarea stresului
antropic generat de noile investiţii;
 Risc de afectare a stării calitative a apelor Dunări, mai ales în timpul lucrărilor de şantier;
 Modificarea parametrilor hidrologici de curgere a apelor Dunării – mai ales în timpul lucrărilor;
 Risc de epuizare a resurselor naturale de materiale primare de construcţii din zona de interes
prin utilizarea unui volum mare de material de umplutură, de amenajare a malurilor Dunării,
betoane, fier etc.
 Afectarea peisajului natural specific al Dunării prin prezenţă antropică
În acelaşi timp, realizarea trecerilor rutiere peste Dunăre generează o serie de efecte pozitive:
 Contribuţia la menţinerea sau îmbunătăţirea stării calitative a apelor Dunării prin evitarea
riscurilor de scurgeri date de transportul cu feribotul;
 Contribuţii la ameliorarea efectelor inundaţiilor şi la prevenirea acestora prin amenajarea
malurilor Dunării în secţiunile în care se prevăd aceste investiţii;
 Contribuţii la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transport prin scurtarea
rutelor, fluidizarea traficului, reducerea timpilor de ralanti etc.
 Încurajarea producerii energiei regenerabile prin prevederea unor generatoare hidroenergetice
în stâlpii podului Călăraşi – Silistra;
 Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea inegalităţilor sociale, contribuţii la
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a calităţii vieţii; contribuţii la îmbunătăţirea condiţiilor de
locuire prin facilitarea disponibilităţii serviciilor şi a produselor;
 Asigurarea conectivităţii zonelor urbane şi rurale, cu efecte în susţinerea unei dezvoltări
teritoriale durabile;
 Reducerea riscurilor de pierderi de vieţi omeneşti cauzate de inundaţii prin amenajarea malurilor
Dunării.
Înfiinţarea nodurilor multimodale regionale generează exclusiv efecte pozitive prin îmbunătăţirea
conectivităţii, asigurarea serviciilor şi ameliorarea indicatorilor socio - economici şi creşterea calităţii
vieţii în general.
Analizând modul în care obiectivele de mediu stabilite sunt atinse prin implementarea proiectelor din
domeniul transportului, prevăzute de strategie, se fac următoarele observaţii:
 Biodiversitatea. Este supus celui mai mare risc de impact negativ prin implementarea proiectelor
din domeniul transportului. Zona de interes este caracterizată printr-o biodiversitate valoroasă
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(dovadă stau şi numeroasele arii protejate înfiinţate în scopul conservării habitatelor şi speciilor
de floră/faună). Riscurile de pierdere de habitat, fragmentare şi alterare a acestora, risc de
introducere a speciilor invazive, riscuri de declin a populaţiilor de specii protejate – sunt doar
câte dintre presiunile probabile. Se recomandă o atenţie deosebită în stabilirea traseelor
proiectelor liniare şi în proiectarea infrastructurii de transport, astfel încât să fie luate în
considerate toate elementele de biodiversitate sensibile. Scorul de mediu (intermediar) al
factorului biodiversitate este de -37.
Apa. Proiectele de infrastructură rutieră generează presiuni asupra factorului de mediu apă prin
modificarea regimului de scurgere a apelor pluviale şi a regimului hidrologic al râurilor; risc de
poluare în timpul execuţiei. Scorul intermediar de mediu este -9.
Solul poate fi afectat de proiectele de infrastructură rutieră prin ocuparea de teren, schimbarea
destinaţiei terenului, decopertare, terasare, compactare, poluare chimică prin scurgeri, eroziune
hidrică şi eoliană etc. Scorul intermediar de mediu este -12.
Aerul şi factorii climatici. Chiar dacă în timpul execuţiei proiectelor se pot produce emisii de
pulberi şi alte gaze, acestea sunt temporare şi nu afectează starea generală a aerului. În timpul
funcţionării, se identifică efecte potenţiale pozitive asupra calităţii aerului prin reducerea
emisiilor de gaze de ardere datorită reducerii rutelor de transport, fluidizării traficului etc. Scorul
de mediu pentru aer este pozitiv: +3. Prin reducerea emisiilor (de gaze cu efect de seră) în
atmosferă se ameliorează şi indicii climatici. Acest efect este indirect şi se manifestă la scară
mare. Scorul de mediu pentru climă este +7.
Populaţia şi sănătatea populaţie. Este factorul de mediu care resimte cel mai important impact
pozitiv ca urmare a implementării proiectelor din domeniul transportului. Chiar dacă în timpul
execuţiei sau în timpul funcţionării se pot produce presiuni locale şi temporare cauzate de
zgomot, emisii de praf, gaze, restricţii de construire etc., per ansamblu se potenţează
conectivitatea şi mobilitatea, disponibilitatea serviciilor şi a produselor, se reduce discrepanţa
între rural şi urban şi se îmbunătăţesc condiţiile generale de viaţă. Scorul intermediar de mediu
este +73.
Activele materiale şi patrimoniul cultural pot fi influenţate negativ prin consumul resurselor
naturale, influenţarea peisajului şi risc de afectare a siturilor arheologice sau a altor resurse din
patrimoniul cultural şi natural. Scorurile intermediare de mediu sunt -8, respectiv -8.

Scorul general de mediu rezultat în urma evaluării efectelor proiectelor din domeniul transportului
este +9. În ansamblu, efectul acestor proiecte ameliorează starea generală a mediului, în special
prin îmbunătăţirea conectivităţii, potenţarea creşterii socio-economice, îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi prin contribuţii la îmbunătăţirea calităţii aerului şi ameliorarea factorilor climatici.
S-au identificat potenţiale efecte negative asupra biodiversităţii în special, dar şi asupra apei,
solului şi resurselor naturale.
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Tabel 12. Matrice de evaluare a efectelor proeiectelor din domeniul căii navigabile şi a asigurării condiţiilor de siguranţă / recreere

Factor de mediu /
obiectiv general de
mediu

Obiectiv de mediu SEA

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile
agricole şi forestiere, din coridorul Dunării şi din
zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor
protejate şi a populaţiei totale a acestora (în
BIODIVERSITATE,
special cele de importanţă comunitară şi a celor
FLORĂ FAUNĂ
aflate în pericol)
Menţinerea şi
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii
consolidarea
habitatelor naturale şi semi-naturale;
biodiversităţii
Reducerea fragmentării habitatelor şi
îmbunătăţirea conectivităţii habitatului la nivelul
peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor
indigene de către speciile invazive non-indigene.
Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a
apelor.
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor
subterane din surse „punctiforme" şi difuze;
Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea
APA
pierderilor de apă;
Menţinerea şi
îmbunătăţirea stării apei Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de
suprafaţă
Protejarea împotriva efectelor dăunătoare
naturale şi antropice, (inundaţii, secetă, poluarea
accidentală a apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate
superioară (calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea
SOL
abandonului acestora, dar şi a supra păşunatului);
Protejarea calităţii,
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii,
cantităţii
compoziţiei şi funcţiilor solului,
şi funcţiunii solului
Reducerea degradării solului cauzată de
fenomenul de sărăturare, eroziune hidrică şi
eoliană, secetă

OS1: Conectivitate / accesibilitate – proiecte în
domeniul căi navigabile şi porturi, sisteme inteligente
de transport (management, monitorizare, IT, control)

AP2: O regiune verde; OS3. Valoarea culturală şi
naturală a regiunii – proiecte în domeniul asigurării
condiţiilor de siguranţă a turiştilor şi proiecte în
domeiul recreerii
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AER
Îmbunătăţirea calităţii
aerului

FACTORI CLIMATICI
(INCLUSIV
ENERGIA)
Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
Adaptarea eficientă la
schimbările climatice

SĂNĂTATEA
POPULAŢIEI
Protejarea şi
Îmbunătăţirea sănătăţii
şi bunăstării populaţiei

Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din
activităţi gospodăreşti şi agricole;
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din
activităţi industriale şi de transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
provenite din activităţile energetice, agricole,
industriale, transport şi rezidenţiale;
Creşterea gradului de utilizare a surselor de
energie cu emisii reduse de carbon ;
Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
Promovarea unui management forestier favorabil
conservării carbonului.
Răspundere la schimbările climatice prin
adaptarea la acestea (de ex. printr-o utilizare mai
raţională a resurselor limitate de apă, dezvoltarea
de culturi rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo
extreme);
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin
menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul
eficienţei energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor
destinate să conserve carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea
inegalităţilor sociale şi creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu
tendinţele de dezvoltare a populaţiei
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul
îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul
ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor
urbane şi rurale pentru susţinerea unei dezvoltări
teritoriale policentrice durabile
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru
populaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor socio –
economice din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie
sanitară şi a perimetrelor de protecţie
hidrogeologică
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi
transport al deşeurilor
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Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie,
eroziune şi alunecări de teren astfel încât acestea
să fie mult reduse sau eliminate
Exploatarea raţională a fondului forestier
Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil,
a generării de deşeuri;
ACTIVE MATERIALE Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient,
(DEŞEURI ŞI RESURSE cât mai des, şi în acelaşi timp minimizarea
NATURALE)
impactului asupra mediului;
Maximizarea
Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;
eficientizării utilizării
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de
resurselor
suprafaţă şi subterane;
Limitarea irosirii resurselor alimentare.
Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al
zonei de interes
PATRIMONIUL
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea
CULTURAL ŞI
PEISAJUL (INCLUSIV patrimoniul cultural;
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a
AMENAJAREA
peisajului din zona de interes
TERITORIULUI)
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor
Conservarea şi
consolidarea peisajelor dezvoltate anterior (folosite anterior de către alţi
şi patrimoniului cultural utilizatori);
Promovarea planificării Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri
ecologice şi spaţiilor verzi multifuncţionale în
şi dezvoltării utilizării
planificarea şi dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
Scor de mediu al proiectului
Scor de mediu al obiectivului
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Proiectele:
 a1-16: Modernizarea porturilor Calafat, Giurgiu (Romania)
 a1-17: Modernizarea porturilor Vidin, Ruse (Bulgaria)
 a1-18: Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostare în porturile Bechet, Tg
Măgurele, Zimnicea, Oltența, Călărași (Romania)
 a1-19: Modernizarea terminalelor și a facilităților pentru acostarea navelor în porturile Oriahovo,
Nicopole, Svistov, Tutrakan, Silistra(Bulgaria)
pot avea următoarele influenţe asupra factorilor de mediu:
 Efect pozitiv asupra apelor în general prin reducerea surselor de poluare a apelor portuare.
Modernizarea porturilor include şi măsuri pentru controlul şi minimizarea evacuărilor de ape
uzate şi scurgerilor de substanţe chimice (mai ales petroliere) în apele Dunării. De asemenea, în
urma modernizării se concep şi se aplică planuri de management al deşeurilor, prin care se
asigură prevenirea producerii de deşeuri şi eliminarea / valorificarea corectă a acestora.
 Efect pozitiv prin ameliorarea efectelor şi prevenirea inundaţiilor prin amenajarea malurilor
Dunării.
 Efect pozitiv asupra condiţiilor socio-economice din zonă prin îmbunătăţirea condiţiilor de tranzit
/ transport fluvial.
 Potenţiale efecte pozitive şi negative asupra condiţiilor hidrologice ale apelor Dunării. De
asemenea, menţinerea stării actuale a Dunării poate fi influenţată prin scurgeri accidentale în
timpul execuţiei lucrărilor de modernizare.
Proiectul a1-20: Lucrări de dragare pentru prevenirea blocării traficului pe Dunăre a navelor turistice
şi comerciale poate modifica parametrii hidrologici ai apelor Dunării. În acelaşi timp are efecte
pozitive asupra regularizării cursului, evitării „adâncirii” albiei prin relocarea materialului mineral.
Adâncirea albiei este un fenomen activ la nivelul Dunării care cauzează secarea ostroavelor şi implicit
alterarea biodiversităţii din acestea. Prin asigurarea condiţiilor de trafic naval, se încurajează turismul
zonal. Acest proiect are o importanţă crucială pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre. Are
implicaţii majore de mediu, în special asupra biodiversităţii prin alterarea habitatelor acvatice din
Dunăre. Pentru realizarea acestui proiect se impune efectuarea unor studii complexe pentru
identificarea şi cuantificarea tuturor aspectelor de mediu şi pentru propunerea unor măsuri de
atenuare / eliminare a impactului asupra biodiversităţii. În cazul acestui proiect a fost identificat
singura presiune negativă semnificativă asupra biodiversității (-2).
Proiectul a1-16: Achiziționare/instalare echipamente de intervenții în situații de urgență generează
exclusiv efecte pozitive prin adaptarea la efectele schimbării climatice care generează inundaţii.
Astfel, populaţia este pregătită pentru eventualele fenomene de inundaţie.
Proiectele a2-1a2-10:
 Realizarea unei linii de transport public terestru între orașele Giurgiu-Ruse
 Dezvoltarea și modernizarea centrelor de informare privind siguranța traficului în porturile VidinCalafat, Ruse-Giurgiu, Călărași-Silistra
 Extinderea și modernizarea sistemelor de monitorizare și semnalizare a nivelului Dunării
 Dezvoltarea unui sistem de supraveghere a zonei cheiurilor porturilor dunărene
 condițiilor Realizarea unui sistem integrat de informare pentru turiști în orașele port
 Realizarea unui sistem integrat de intervenție în situații ce afectează turiștii (Servicii taxi, Servicii
medicale, Servicii poliție, Servicii asistență juridică)
 Camere supraveghere în zona hotelieră
 Proiecte în domeniul dezvoltării durabile a turismului
 Plan de marketing turistic pentru zona costieră a Mării Negre
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Plan de marketing pentru zona turistică fluvială (tronson 1: Giurgiu-Călărași și tronson 2: CalafatZimnicea
 Plan de management al patrimoniului cultural tangibil pentru zone urbane construite protejate a
orașelor port
 Semnalizare trasee turistice, foișoare și observatoare în zone protejate
 Realizarea de piste biciclete și căi pietonale în zone cu peisaje naturale specifice
 Realizarea de zone pentru concursuri de caiac/canoe
 Amenajarea de trasee pentru alergări, concurs biciclete,
generează exclusiv efecte pozitive asupra factorilor de mediu prin promovarea turismului durabil şi
punerea în valoare a peisajului natural al zonei. Realizarea de infrastructură de turism în interiorul
ariilor protejate poate genera un stres asupra acesteia, care însă poate fi evitat printr-o bună
proiectare şi aplicarea de măsuri specifice de protecţie.
Scorul intermediar de mediu al proiectelor de mai sus este +66.
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Tabel 13. Matrice de evaluare a efectelor proiectelor din domeniul reabilitării patrimoniului cultural şi a promovării valorilor culturale specific zonei, precum şi a
proiectelor de protejare şi restaurare a mediului natural, conservarea biodiversităţii

Factor de mediu /
obiectiv general de
mediu

OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII ; Proiecte
în domeniul reabilitării patrimoniului cultural; Proiecte în domeniul
promovării valorilor culturale specifice zonei

proiecte pentru Protejarea și restaurarea Scor
mediului natural ; Proiecte în domeniul
SEA
protecției și conservării biosferei ;
Proiecte în domeniul cunoașterii biosferei
Dunării și Mării Negre
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Obiectiv de mediu SEA

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi
forestiere, din coridorul Dunării şi din zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate
şi a populaţiei totale a acestora (în special cele de
BIODIVERSITATE,
importanţă comunitară şi a celor aflate în pericol)
FLORĂ FAUNĂ
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii
Menţinerea şi
habitatelor naturale şi semi-naturale;
consolidarea
Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea
biodiversităţii
conectivităţii habitatului la nivelul peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor indigene
de către speciile invazive non-indigene.
Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a apelor.
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor
subterane din surse „punctiforme" şi difuze;
Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea
APA
pierderilor de apă;
Menţinerea şi
îmbunătăţirea stării apei Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de
suprafaţă
Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi
antropice, (inundaţii, secetă, poluarea accidentală a
apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară
(calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea
SOL
abandonului acestora, dar şi a supra păşunatului);
Protejarea calităţii,
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii,
cantităţii
compoziţiei şi funcţiilor solului,
şi funcţiunii solului
Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de
sărăturare, eroziune hidrică şi eoliană, secetă
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din
AER
activităţi gospodăreşti şi agricole;

a226

a227

a230

a2-33,34,
35,36
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Îmbunătăţirea calităţii
aerului

FACTORI CLIMATICI
(INCLUSIV
ENERGIA)
Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
Adaptarea eficientă la
schimbările climatice

SĂNĂTATEA
POPULAŢIEI
Protejarea şi
Îmbunătăţirea sănătăţii
şi bunăstării populaţiei

Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din
activităţi industriale şi de transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite
din activităţile energetice, agricole, industriale,
transport şi rezidenţiale;
Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu
emisii reduse de carbon ;
Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
Promovarea unui management forestier favorabil
conservării carbonului.
Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la
acestea (de ex. printr-o utilizare mai raţională a
resurselor limitate de apă, dezvoltarea de culturi
rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo
extreme);
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin
menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul
eficienţei energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor
destinate să conserve carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea
inegalităţilor sociale şi creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele
de dezvoltare a populaţiei
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul
îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul
ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor
urbane şi rurale pentru susţinerea unei dezvoltări
teritoriale policentrice durabile
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru
populaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor socio –
economice din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie
sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi
transport al deşeurilor
Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie,
eroziune şi alunecări de teren astfel încât acestea să fie
mult reduse sau eliminate
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Exploatarea raţională a fondului forestier
Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil, a
generării de deşeuri;
ACTIVE MATERIALE Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient, cât
(DEŞEURI ŞI RESURSE mai des, şi în acelaşi timp minimizarea impactului
NATURALE)
asupra mediului;
Maximizarea
Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;
eficientizării utilizării
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă
resurselor
şi subterane;
Limitarea irosirii resurselor alimentare.
Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al
zonei de interes
PATRIMONIUL
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea
CULTURAL ŞI
PEISAJUL (INCLUSIV patrimoniul cultural;
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a
AMENAJAREA
peisajului din zona de interes
TERITORIULUI)
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor
Conservarea şi
consolidarea peisajelor dezvoltate anterior (folosite anterior de către alţi
şi patrimoniului cultural utilizatori);
Promovarea planificării Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri
ecologice şi spaţiilor verzi multifuncţionale în
şi dezvoltării utilizării
planificarea şi dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
Scor de mediu al proiectului
Scor de mediu al obiectivului
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Proiectele:
Reabilitarea patrimoniului cultural
a2-10 Reabilitare clădiri publice pentru activități multiculturale
a2-11 Restaurare, conservare clădiri de patrimoniu, clădiri tradiționale și monumente
a2-12 Asigurare căi de acces și facilități pentru vizitare obiective turistice
a2-13 Restaurare, conservare situri arheologice
a2-14 Dezvoltare trasee și zone turistice culturale
Promovarea valorilor culturale specifice zonei
a2-15 Ghiduri, hărți tematice turistice
a2-16 Festival de filme și teatru
a2-17 Concursuri și dezbateri culturale tematice
a2-18 Expoziții, Conferințe și târguri turistice
a2-19 Concursuri și expo gastronomice
a2-20Ghiduri pentru construcția construcțiilor conform stilurilor de arhitectură și a modurilor de
construcție tradiționale
a2-21 Concursuri de folclor (cântece, dans) și port popular
a2-22 Publicații privind legende și mituri
au ca efect potenţarea patrimoniul cultural şi natural al zonei prin:
 Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al zonei;
 Reabilitarea şi punerea în valoare a elementelor de patrimoniu cultural;
 Promovarea unui turism durabil;
 Menţinerea identităţii culturale şi a peisajului din zona de interes
Proiectele:
Protejarea și restaurarea mediului natural
a2-23; a2-28 Refacere a habitatelor acvatice, ecosisteme, specii, material genetic
a2-24; a2-29 Marcare, semnalizare și securizare zone protejate
a2-25 Culegere date și realizare hărți pentru monitorizarea stării ecologice a Dunării
a2-26 Planuri de observare în zone cu habitate acvatice și a păsări (ex. migrația peștilor/păsărilor)
Proiecte în domeniul protecției și conservării biosferei
a2-27; Evaluare a stării zonelor afectate de colmatare antropică
a2-30 Planuri de management pentru zone naturale protejate identificate
Proiecte în domeniul cunoașterii biosferei Dunării și Mării Negre
a2-33…a2-36 Vizite de studiu; Simpozioane / seminarii; Prelegeri / formare; Publicații / filme
au în general o influenţă pozitivă directă (a2-23; a2-28) sau indirectă (restul) asupra biodiversităţii
zonei. Activităţile cuprinse în aceste proiecte presupun culegerea de date şi realizarea de studii,
planuri care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii din zonă.
Proiectele de refacere a habitatelor acvatice şi a ecosistemelor sunt rezultatul studiilor şi analizelor
efectuate în celelalte propuneri de proiecte. Intervenţiile asupra ecosistemelor vor fi aprobate de
toate organismele în drept.
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Tabel 14. Matrice de evaluare a efectelor proiectelor din domeniul combaterii riscurilor şi din domeniul dezvoltării capitalului uman
Factor de mediu /
obiectiv general de
mediu

BIODIVERSITATE,
FLORĂ FAUNĂ
Menţinerea şi
consolidarea
biodiversităţii

APA
Menţinerea şi
îmbunătăţirea stării apei

SOL
Protejarea calităţii,
cantităţii
şi funcţiunii solului

AER
Îmbunătăţirea calităţii
aerului

FACTORI CLIMATICI
(INCLUSIV

Obiectiv de mediu SEA

OBIECTIV 3: VALOAREA CULTURALA SI NATURALA A REGIUNII
Proiecte în domeniul combaterii riscurilor; Proiecte în domeniul prevenirii
și combaterii a riscurilor industriale
a3-1 a3-2 a3-3 a3-4 a3-5 a3-6 a3-7 a3-8 a3-9 a3-10 a3-11 a3-12

OBIECTIV STRATEGIC 2: ATRACTIVITATEA
Scor
REGIUNII
SEA
Proiecte în domeniul dezvoltării capitalului uman
a4-1
a4-2

a4-3
a4-4

a4-5
a4-6

a4-7

a4-8

a4-9

a4-10 a4-11

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi
forestiere, din coridorul Dunării şi din zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate şi a
populaţiei totale a acestora (în special cele de importanţă
comunitară şi a celor aflate în pericol)
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor
naturale şi semi-naturale;
Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea
conectivităţii habitatului la nivelul peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor indigene de
către speciile invazive non-indigene.
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Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a apelor.
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0

+1
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0

+1

Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane
din surse „punctiforme" şi difuze;
Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de
apă;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1 +1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+2

Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de suprafaţă

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi
antropice, (inundaţii, secetă, poluarea accidentală a apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară
(calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea
abandonului acestora, dar şi a supra păşunatului);
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii, compoziţiei şi
funcţiilor solului,
Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de
sărăturare, eroziune hidrică şi eoliană, secetă
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
gospodăreşti şi agricole;
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
industriale şi de transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din
activităţile energetice, agricole, industriale, transport şi
rezidenţiale;
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ENERGIA)
Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
Adaptarea eficientă la
schimbările climatice

SĂNĂTATEA
POPULAŢIEI
Protejarea şi
Îmbunătăţirea sănătăţii
şi bunăstării populaţiei

Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu
emisii reduse de carbon ;
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Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
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0

+1

Promovarea unui management forestier favorabil
conservării carbonului.
Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la
acestea (de ex. printr-o utilizare mai raţională a resurselor
limitate de apă, dezvoltarea de culturi rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo extreme);
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin
menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei
energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate
să conserve carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea
inegalităţilor sociale şi creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele de
dezvoltare a populaţiei
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul
îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul ambiant în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor urbane şi
rurale pentru susţinerea unei dezvoltări teritoriale
policentrice durabile
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru populaţie
şi îmbunătăţirea condiţiilor socio –economice din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi
a perimetrelor de protecţie hidrogeologică
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi
transport al deşeurilor
Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie,
eroziune şi alunecări de teren astfel încât acestea să fie
mult reduse sau eliminate
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des, şi în acelaşi timp minimizarea impactului asupra
mediului;
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Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;
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Exploatarea raţională a fondului forestier

ACTIVE MATERIALE Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil, a
(DEŞEURI ŞI RESURSE generării de deşeuri;
Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient, cât mai
NATURALE)
Maximizarea
eficientizării utilizării
resurselor
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Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane;
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Limitarea irosirii resurselor alimentare.
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Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al zonei de
PATRIMONIUL
interes
CULTURAL ŞI
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea patrimoniul
PEISAJUL (INCLUSIV cultural;
AMENAJAREA
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a peisajului
din zona de interes
TERITORIULUI)
Conservarea şi
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate
consolidarea peisajelor anterior (folosite anterior de către alţi utilizatori);
şi patrimoniului cultural Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri ecologice
Promovarea planificării şi spaţiilor verzi multifuncţionale în planificarea şi
şi dezvoltării utilizării
dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
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Scor de mediu al proiectului
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+4

+3
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+8

+3 +2
+35

+1

+1

+1
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+1

+1

+2

+1

+2 +2
+12

+2

+1

+1

+47

Scor de mediu al obiectivului

107

Raport de mediu
Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România – Bulgaria

În matricea de mai sus sunt evaluate următoarele tipuri de proiecte
Proiecte în domeniul combaterii riscurilor
a3-1 Dezvoltare sisteme de monitorizare a riscurilor naturale și antropice
a3-2 Gestionarea apei provenită din inundații pentru irigarea ulterioară a terenurilor agricole
a3-3 Planul de management al debitelor de apă pe cursul Dunării
a3-4 Achiziționarea de echipamente pentru intervenții în cazul inundațiilor, incendiilor, alunecărilor
de teren, furtuni
a3-5 Realizarea de plantări și impăduriri ale zonelor afectate de alunecării de teren sau furtuni
a3-6 Lucrări de prevenire și combatere a deșertificării cu prioritate în județul Dolj
a3-7 Realizarea de operațiuni de decolmatare și reprofilări maluri, și de utilizare sedimente
Proiecte în domeniul prevenirii și combaterii a riscurilor industriale
a3-8 Hărți cu indicarea surselor poluatoare
a3-9 Hărți cu indicarea terenurilor poluate provenite din activități industriale
a3-10 Studii de fezabilitate pentru depoluarea terenurilor din zone portuare/industriale
a3-11 Achiziționarea de echipamente necesare monitorizării calității aerului și apei
a3-12 Achiziționarea de echipamente pentru intervenție în accidente industriale
Proiecte în domeniul dezvoltării capitalului uman
a4-1 Consultanță ocupațională persoane vârstnice active
a4-2 Consiliere ocupațională pt. tineri
a4-3 Cursuri de formare pentru persoane fără un loc de muncă
a4-4 Practică în firme în domeniul turistic, transport, agroalimentar
a4-5 Cursuri de formare pentru persoane fără un loc de muncă
a4-6 Planuri pentru identificare mix marketing tematic al firmelor
a4-7 Servicii de consultanță tematică specializate
a4-8 Cursuri de ucenicie/practică realizat între firme private, administrația locală și instituții de
învățământ
a4-9 Dezvoltare unei curicula de învățământ adaptate pieței locale de muncă/nișei de piață
a4-10 Asigurarea de locuințe pentru personalul din sănătate și educație
a4-11 Dezvoltarea de ateliere/laboratoare tematice de practică/ucenicie
În general, proiectele de mai sus generează un efect pozitiv asupra factorilor de mediu, mai ales
asupra apei, aerului, solului şi populaţiei, prin:

•
•
•
•

•

Adaptarea la schimbările de mediu și prevenirea și managementul riscurilor (eroziune, incendiu,
inundații, furtuni și secetă, inclusiv măsuri de conștientizare/prevenire, protecție civilă și sisteme
de management și infrastructură
Prevenirea riscurilor și managementul riscurilor (cutremur) și riscuri antropice (accidente
tehnologice) inclusiv măsuri de conștientizare/prevenire, protecție civilă și sisteme de
management și infrastructură
Acces la muncă pentru persoane in căutarea unui loc de muncă, pentru populația inactivă inclusiv
cei pe termen lung, pentru cei excluși din piața de muncă precum și prin inițiative și suport
pentru mobilitatea forței de muncă
Adaptarea la schimbare a forței de muncă, întreprinderilor și a întreprinzătorilor
Modernizarea instituțiilor legate de piața de muncă, precum servicii publice și private de
angajare, coordonarea cu nevoile pieței de muncă, incluzând acțiuni care întăresc mobilitatea
muncii la nivel transnațional sau de scheme de mobilitate și o mai bună cooperare între instituții
și actori relevanți
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Tabel 15. Matrice de evaluare a efectelor proiectelor din domeniul medical şi management public şi guvernare

Factor de mediu /
obiectiv general de
mediu

Obiectiv de mediu SEA

OBIECTIV 2:
ATRACTIVITATEA
REGIUNII
Prevenirea
cazurilor de
îmbolnăvire
a5-1 a5-2 a5-3

OBIECTIV STRATEGIC 4: MANAGEMENT PUBLIC SI GUVERNARE
Scor
Creşterea capacității de planificarea spațială a teritoriului transfrontalier; Proiecte în domeniul dezvoltării SEA
formelor asociative, de consultare și luare a deciziilor privind inițiative și proiecte de interes comun
Proiecte pentru reducerea infracționalității transfrontaliere
Proiecte în domeniul sistemelor de performanță a serviciilor
Proiecte în domeniul planificării participative
a5-4 a5-5 a5-6 a5-7 a5-8 a5-9 a5-10 a5-11 a5-13 a5-14 a5-16 a5-17 a5-18 a5-19 a5-20 a5-22 a5-23
a5-12

BIODIVERSITATE,
FLORĂ FAUNĂ
Menţinerea şi
consolidarea
biodiversităţii

APA
Menţinerea şi
îmbunătăţirea stării apei

SOL
Protejarea calităţii,
cantităţii
şi funcţiunii solului

AER
Îmbunătăţirea calităţii
aerului

FACTORI CLIMATICI

a5-15

a5-24

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi
forestiere, din coridorul Dunării şi din zona Costieră;
Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate şi a
populaţiei totale a acestora (în special cele de importanţă
comunitară şi a celor aflate în pericol)
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor
naturale şi semi-naturale;
Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea
conectivităţii habitatului la nivelul peisajului;
Reducerea ameninţării habitatelor şi speciilor indigene de
către speciile invazive non-indigene.
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0
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0

Menţinerea şi îmbunătăţirea "stării bune" a apelor.
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane
din surse „punctiforme" şi difuze;
Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de
apă;

0
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Menţinerea parametrilor hidrologici ai apelor de suprafaţă
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Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi
antropice, (inundaţii, secetă, poluarea accidentală a apei).
Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară
(calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.);
Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea
abandonului acestora, dar şi a supra păşunatului);
Reducerea contaminării şi protejarea calităţii, compoziţiei şi
funcţiilor solului,
Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de
sărăturare, eroziune hidrică şi eoliană, secetă
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
gospodăreşti şi agricole;
Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi
industriale şi de transport
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din
activităţile energetice, agricole, industriale, transport şi
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(INCLUSIV
ENERGIA)
Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
Adaptarea eficientă la
schimbările climatice

SĂNĂTATEA
POPULAŢIEI
Protejarea şi
Îmbunătăţirea sănătăţii
şi bunăstării populaţiei

rezidenţiale;
Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu
emisii reduse de carbon ;
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0

0

0

0

0

0

0

+13

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1 +1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

des, şi în acelaşi timp minimizarea impactului asupra
mediului;

0

0

0

+1 +1 +1

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

+3

Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei şi energiei;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creşterea capacităţii de reţinere a carbonului;
Promovarea unui management forestier favorabil
conservării carbonului.
Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la
acestea (de ex. printr-o utilizare mai raţională a resurselor
limitate de apă, dezvoltarea de culturi rezistente la secetă)
Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo extreme);
Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin
menţinerea habitatelor;
Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei
energetice
Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate
să conserve carbonul organic
Promovarea unui mod de viaţă sănătos, reducerea
inegalităţilor sociale şi creşterea nivelului de trai
Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele de
dezvoltare a populaţiei
Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul
îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul ambiant în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii zonelor urbane şi
rurale pentru susţinerea unei dezvoltări teritoriale
policentrice durabile
Asigurarea utilităţilor publice şi serviciilor pentru populaţie
şi îmbunătăţirea condiţiilor socio –economice din zonă
Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi
a perimetrelor de protecţie hidrogeologică
Implementarea unui sistem integrat de colectare şi
transport al deşeurilor
Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie,
eroziune şi alunecări de teren astfel încât acestea să fie
mult reduse sau eliminate
Exploatarea raţională a fondului forestier

ACTIVE MATERIALE Minimizarea şi prevenirea, acolo unde este posibil, a
(DEŞEURI ŞI RESURSE generării de deşeuri;
Folosirea resurselor naturale într-un mod eficient, cât mai
NATURALE)
Maximizarea
eficientizării utilizării
resurselor

0

0

110

Raport de mediu
Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România – Bulgaria
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane;
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Limitarea irosirii resurselor alimentare.
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Conservarea şi îmbunătăţirea peisajului natural al zonei de
PATRIMONIUL
interes
CULTURAL ŞI
Conservarea, îmbunătăţirea şi promovarea patrimoniul
PEISAJUL (INCLUSIV cultural;
AMENAJAREA
Menţinerea şi întărirea identităţii culturale şi a peisajului
din zona de interes
TERITORIULUI)
Conservarea şi
Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate
consolidarea peisajelor anterior (folosite anterior de către alţi utilizatori);
şi patrimoniului cultural Recunoaşterea şi promovarea unei infrastructuri ecologice
Promovarea planificării şi spaţiilor verzi multifuncţionale în planificarea şi
şi dezvoltării utilizării
dezvoltarea utilizării terenurilor;
durabile a terenurilor
Încurajarea turismului durabil
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Scor de mediu al proiectului

+1

+3
+6

+2 +2

+2

+2

+1

+1

+1

+1

+1

+1 +1
+16

+1

+1

+1

0

0

0

0

+22

Scor de mediu al obiectivului
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În matricea de mai sus sunt evaluate următoarele categorii de proiecte:
Proiecte în domeniul prevenirii cazurilor de îmbolnăvire
a5-1 Centru de informare privind situația de sănătate transfrontalieră
a5-2 Achiziționare echipamente, medicație pt. prevenirea, stoparea epidemiilor
a5-3 Ateliere de lucru specializate pt. privind prevenirea epidemiilor
Proiecte în domeniul creșterii capacității de planificarea spațială a teritoriului transfrontalier
a5-4 Organizarea informațiilor spațiale necesare planificării zonei costiere Marea Neagră
a5-5 Organizarea datelor spațiale necesare planificării dezvoltării cursului Dunării
a5-6 Identificarea zonelor de dezvoltare cu efect transfrontalier negativ
a5-7 Realizarea studiilor sectoriale și realizarea planului de mobilitate transfrontalieră
a5-8 Studii de fezabilitate pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea
Proiecte în domeniul dezvoltării formelor asociative, de consultare și luare a deciziilor privind
inițiative și proiecte de interes comun
a5-9 Inființare Comitet Consultativ al Porturilor Dunărene
a5-10 Publicarea Buletinului informativ Dunărea
a5-11 Organizarea de dezbateri asupra aspectelor integrate privind activitatea de transport fluvial,
calitatea apei și fauna acvatică
a5-12 Organizarea de dezbateri privind calitatea serviciilor în turism și creșterea oportunităților de
locuri de muncă
a5-13 Realizarea unui proiect comun privind regenerare și dezvoltare a orașelor port dunărene prin
instrumentele financiare Jessica
Proiecte pentru reducerea infracționalității transfrontaliere
a5-14 Montare camere luat vederi zona cheiurilor
a5-15 Organizarea de workshopuri-tematice, Cursuri formare și Vizite de studii în alte zone
transfrontaliere pentru creșterea capacității administrative și a reprezentanților comunităților locale
în planul comun de combaterea ainfracționalității transfrontaliere
Proiecte în domeniul sistemelor de performanță a serviciilor
a5-16 Calitatea apei- realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port pentru evaluarea
calității apei potabil și menajere
a5-17 Calitatea aerului – realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port pentru evaluarea
calității aerului din zonele urbane și industriale
a5-18 Calitatea solului - realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port pentru evidețierea
terenurilor poluate, urbane și agricole
a5-19 Calitatea serviciilor de cazare - realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port pentru
evaluarea serviciilor din sectorul HoReCa
a5-20 Calitatea serviciilor de transport - realizarea unui sistem de benchmarking în orașele port
pentru evaluarea servicii transport local public/privat
Proiecte în domeniul planificării participative
a5-22 Realizarea și publicarea Cartei Albe a dezvoltării comunităților dunărene
a5-23 Formare profesională tematică pentru întărirea funcției publice pentru funcționarii publici din
zona de cooperare transfrontalieră
a5-24 Realizarea unui ghid comun privind forme de implicare a comunităților în dezvoltarea locală
În general, proiectele de mai sus generează un efect pozitiv asupra factorilor de mediu, mai ales
asupra populaţiei, prin:
• Investiții în dezvoltarea capacității investiționale și în creșterea eficienței administrației și a
serviciilor publice la nivel național, regional, local în vederea realizării reformelor, o mai bună
reglementare, și guvernare.
• Întărirea capacității furnizorilor de educație, învățare pe parcursul vieții, formare și de politici de
angajare și sociale incluzând pacte sectoriale și teritoriale pentru reforme la nivel național,
regional și local
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În tabelul de mai jos se face o centralizare a principalelor efecte generate de proiectele propuse prin
Strategie.
Tabel 16. Centralizarea efectelor proiectelor propuse prin strategie
Scor SEA pe
factor de
Concluzii / comentarii
mediu
Este supus celui mai mare risc de impact negativ prin implementarea
proiectelor din domeniul transportului, a proiectelor de modernizare a
porturilor, de realizare a podurilor peste Dunăre, complex hidroenergetic
şi proiect de decolmatare a albiei Dunării. Zona de interes este
caracterizată printr-o biodiversitate valoroasă (dovadă stau şi
numeroasele arii protejate înfiinţate în scopul conservării habitatelor şi
BIODIVERSITATE, FLORĂ FAUNĂ -27
speciilor de floră/faună). Riscurile de pierdere de habitat, fragmentare şi
alterare a acestora, risc de introducere a speciilor invazive, riscuri de
declin a populaţiilor de specii protejate – sunt doar câte dintre presiunile
probabile. Se recomandă o atenţie deosebită în stabilirea traseelor
proiectelor liniare şi în proiectarea infrastructurii de transport, precum şi
în proiectarea şi execuţia celorlalte investiţii planificate, astfel încât să fie
luate în considerate toate elementele de biodiversitate sensibile.
În general, factorul de mediu apă este potenţat prin implementarea
strategiei. Totuşi, s-au identificat o serie de presiuni care alterează starea
de calitate a apelor de suprafaţă. Proiectele de infrastructură de transport
şi complexul energetic generează presiuni asupra factorului de mediu apă
APA
+12
prin modificarea regimului de scurgere a apelor pluviale şi a regimului
hidrologic al râurilor; risc de poluare în timpul execuţiei. În acelaşi timp,
proiectele de modernizare a porturilor, de prevenire şi combatere a
efectelor inundaţiilor, precum şi proiectele din domeniul cercetare, dotare
pot influenţa pozitiv factorul de mediu.
Solul, per ansamblu nu este influenţat de proiectele propuse. Efectele
negative generate de execuţia proiectelor din domeniul transportului sunt
SOL
0
compensate de efectele pozitive asupra solului induse de alte proiecte (de
exemplu proiectele de combatere a riscurilor naturale)
Chiar dacă în timpul execuţiei proiectelor din domeniul transportului se
pot produce emisii de pulberi şi alte gaze, acestea sunt temporare şi nu
afectează starea generală a aerului. În timpul funcţionării, se identifică
efecte potenţiale pozitive asupra calităţii aerului prin reducerea emisiilor
AER
+6
de gaze de ardere datorită reducerii rutelor de transport, fluidizării
traficului etc. Propunerea de reţele de monitorizare a calităţii aerului,
precum şi activităţile de cercetare din domeniu pot potenţa indirect
calitatea aerului
Mare parte din proiectele propuse au o contribuţie semnificativă asupra
ameliorării factorilor climatici. În general, se urmează direcţiile strategice
stabilite la nivel european – de minimizare a efectelor schimbărilor
FACTORI CLIMATICI
climatice şi de adaptare la acestea. Astfel, se propun proiecte de
(INCLUSIV
+21
împădurire, promovarea eficientizării energetice, fluidizarea transportului
ENERGIA)
etc. Prin reducerea emisiilor (de gaze cu efect de seră) în atmosferă se
ameliorează şi indicii climatici. Acest efect este indirect şi se manifestă la
scară mare.
Este cel mai potenţat factor de mediu prin implementarea strategiei. Este
de aşteptat, atât timp cât strategia este concepută în sensul dezvoltării
durabile a zonei transfrontieră. Toate proiectele propuse au o influenţă
SĂNĂTATEA POPULAŢIEI şi
+126
pozitivă asupra mediului de viaţă şi a stării populaţiei în general. Se reduc
mediul de viaţă
discrepanţele între rural şi urban, se asigură o bună conectivitate, inclusiv
cu teritoriul ţării vecine, se potenţează mediul socio-economic prin
crearea posibilităţilor de comerţ, crearea de locuri de muncă etc.
Proiectele din domeniul transportului sunt de mare amploare şi implică un
ACTIVE MATERIALE (DEŞEURI ŞI
+2
consum mare de materiale naturale (material de umplutură, pietriş, nisip,
RESURSE NATURALE)
balast, ciment, fier, bitum etc.). Astfel, se poate genera un stres asupra
Factor de mediu / obiectiv
general de mediu
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resurselor naturale prin extragerea şi relocarea acestora.
PATRIMONIUL CULTURAL ŞI
PEISAJUL (INCLUSIV
AMENAJAREA
TERITORIULUI)

+50

SCOR GENERAL SEA - STRATEGIE +190

Prin strategie sunt propuse mai multe proiecte care au ca scop
îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural al zonei. Se potenţează
turismul durabil, se reabilitează obiective de patrimoniu.
În general, implementarea strategiei are un efect pozitiv asupra
mediului, mai ales asupra mediului de viaţă al populaţiei şi asupra
patrimoniului cultural şi natural. Singurul factor de mediu posibil a fi
afectat semnificativ este biodiversitatea prin riscul de pierdere / alterare
sau fragmentare habitate, risc de specii invazive şi risc de afectare a
populaţiilor de specii.

6.3 EVALUAREA EFECTELOR CUMULATIVE
După identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale generate de proiectele
propuse prin strategie, efectele cumulative au fost evaluate. A fost evaluat cu precădere, efectul
simultan al mai multor acţiuni asupra factorilor de mediu, pe baza planului de implementare al
proiectelor, anexat Strategiei şi a localizării aproximative a acestora. Efectele cumulative pot fi
vizualizate mai jos.
Tabel 17. Evaluarea efectelor cumulative
Factor de mediu

BIODIVERSITATE,
FLORĂ FAUNĂ

APA

SOL
AER
FACTORI CLIMATICI
(INCLUSIV
ENERGIA)
SĂNĂTATEA
POPULAŢIEI şi mediul
de viaţă
ACTIVE MATERIALE
(DEŞEURI ŞI RESURSE
NATURALE)
PATRIMONIUL
CULTURAL ŞI PEISAJUL
(INCLUSIV
AMENAJAREA
TERITORIULUI)

Potenţiale efecte cumulative
Proiectele care pot genera un impact semnificativ asupra biodiversităţii (şi asupra celorlalți
factori biotici – apa, sol, aer) sunt prevăzute a se implementa simultan, în perioada 2017 –
2020. Realizarea simultană a proiectelor majore pe Dunăre poate duce la efecte negative
cumulate asupra biodiversităţii, prin alterarea stării speciilor şi a habitatelor; modificarea
parametrilor hidrologici ai Dunării şi implicit afectarea habitatelor acvatice. Se intensifică
traficul greu, se concentrează prezenţa antropică în regiunile prevăzute pentru implementarea
proiectelor. Totuşi, efectele cumulative sunt diminuate datorită distanţei relativ mari dintre
proiecte.
Proiectele care pot genera un impact semnificativ asupra apei sunt prevăzute a se implementa
simultan, în perioada 2017 – 2020. Realizarea simultană a proiectelor majore pe Dunăre poate
duce la efecte negative cumulate asupra calităţii apelor Dunării, prin modificarea parametrilor
hidrologici ai Dunării şi implicit afectarea stării de calitate a apelor. Efectele se manifestă mai
ales în timpul construcţiei
Proiectele care prevăd ocuparea de teren acţionează cumulativ asupra calităţii solului prin
reducerea suprafeţelor de sol şi prin conversia de folosinţă a acestora.
În general, proiectele propuse generează efecte pozitive asupra calităţii aerului. Execuţia
simultană a mai multor proiecte de infrastructură mare poate duce la presiuni cumulate
temporare (în timpul construcţiei) asupra aerului prin emisii de pulberi şi gaze de ardere.
Efectele asupra factorilor climatici generate de proiecte se cumulează, conducând la atenuarea
efectelor schimbărilor climatice şi la adaptarea populaţiei la acestea. Se remarcă aici proiectele
din domeniul prevenirii şi apărării impotriva riscurilor naturale, proiecte de împăduriri, de
reducere a emisiilor în atmosferă prin îmbunătăţirea reţelei de transport etc.
Toate proiectele propuse au ca rezultat direct sau indirect creşterea nivelului de trai şi
îmbunătăţirea mediului de viaţă. Astfel, se poate aprecia că aceste efecte acţionează cumulativ.
Proiectele care prevăd utilizarea de resurse naturale (infrastructură de transport mare)
acţionează simultan şi cumulativ asupra rezervelor naturale de resurse. Utilizarea acestora
trebuie să se facă în mod durabil, astfel incât să nu se epuizeze resursele din zona de interes.
Infrastructura mare de transport şi intervenţiile asupra infrastructurii de turism generează
cumulativ modificări ale peisajului, acolo unde proiectele se suprapun.

În concluzie, se apreciază că Strategia va avea un efect potenţial sinergic pozitiv de ansamblu asupra
populaţiei, prin impactul asupra sănătăţii umane şi asupra schimbărilor climatice. Impactul cumulativ
potenţial negativ poate fi observat mai ales asupra biodiversităţii, peisajului, apei, solului şi aerului,
(în ordine descrescătoare) din cauza dezvoltării infrastructurii mari de transport.
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7 POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ
Aria de influenţă a strategiei se întinde pe teritoriul a 2 ţări – România şi Bulgaria. Măsurile şi
proiectele propuse sunt gândite astfel încât să aibă efecte în toată zona transfrontieră de graniţă.
Sunt prevăzute proiecte care influenţează exclusiv partea românească sau exclusiv partea bulgară,
dar şi proiecte care acţionează în ambele părţi. În afara ariei transfrontalieră de graniţă (aria de
interes a evaluării), se identifică următoarele efecte de mediu (pozitive sau negative) care pot acţiona
în ţările vecine:
• Proiectul „Lucrări de dragare pentru prevenirea blocării traficului pe Dunăre a navelor turistice şi
comerciale” va permite navigarea pe Dunăre pe tot parcursul anului, inclusiv în amonte, în
celelalte ţări dunărene. Se deschid astfel posibilităţi de schimb economic între ţările tranzitate de
Dunăre. Efectele nu au o influenţă directă asupra factorilor de mediu biotici însă se manifestă
asupra condiţiilor socio-economice din ţările Dunărene.
• Realizarea infrastructurii mari de transport (autostrăzi şi drumuri) în reţeaua TEN-T, poduri peste
Dunăre – creează un cadru unitar la nivel european pentru dezvoltarea activităţilor socioeconomice. Influenţele asupra mediului biotic sunt locale, însă mediul antropic este puternic
influenţat în toată Europa.

.
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8 MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT
ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI
8.1 MĂSURI CU CARACTER GENERAL
Procesul SEA a identificat anumite efecte potenţiale negative asupra mediului generate de
implementarea strategiei, efecte care necesită eliminare/ diminuare. Măsurile de diminuare a
impactului potențial negativ asupra mediului, la nivel de strategie, sunt de obicei mult mai strategice,
proactive şi mai variate decât cele de la nivel de proiect. Măsurile de atenuare includ planificarea
pentru a evita zonele sensibile (precum suprafeţele inclusiv în reţeaua naţională/comunitară de arii
naturale protejate), introducerea de constrângeri sau parcurgerea unor evaluări la nivel inferior (de
exemplu parcurgerea procedurii EIM sau a Evaluării adecvate a impactului asupra mediului, ambele
proceduri incluse în legislaţia naţională în domeniul reglementării de mediu). Responsabilitatea
pentru implementarea măsurilor de diminuare a impactului poate fi a departamentelor
guvernamentale şi agenţiilor de protecţie a mediului şi în multe cazuri, acestea vor fi abordate
ulterior aprobării programului şi strategiei prin intermediul sistemului de planificare, de exemplu
aplicarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte.
Având în vedere caracterul strategic, un sistem de măsuri de prevenire, eliminare, minimizare şi
compensare a efectelor negative semnificative asupra mediului şi sănătăţii este necesar pentru a
asigura optimizarea implementării activităţilor individuale, în raport cu obiectivele dezvoltării
durabile. Efectele potenţiale pozitive ar putea fi extinse şi efecte potenţiale negative reduse sau
diminuate, în cazul în care implementarea strategiei se va concentra pe următoarele aspecte:
• Asigurarea unei implementări coerente a evaluării impactului asupra mediului la nivelul
proiectelor individuale (în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură şi construcţii), în
conformitate cu legislaţia, în aşa fel încât să se optimizeze soluţiile alese şi localizarea lor,
selectarea tehnologiilor de mediu, succesiunea de etape individuale de implementare, precum şi
un echilibru între aspectele de mediu, sociale şi economice ale proiectelor propuse. O parte
integrantă a evaluării impactului asupra mediului trebuie să fie (1) o evaluare a alternativelor, cu
preferinţă pentru alternativa cu impact potenţial negativ minim asupra mediului şi (2) o
propunere de măsuri eficiente de eliminare a efectelor potenţiale negative previzionate.
• Acordarea unei atenţii deosebite impactului asupra mediului pentru proiectele care vor fi
implementate în interiorul sau în imediata vecinătate a sistemului naţional/european de arii
naturale protejate. Orice proiect care ar putea avea un efect semnificativ asupra siturilor
naturale protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000), va fi supus unei evaluări corespunzătoare în
ceea ce priveşte impactul asupra mediului, luând în considerare obiectivele de conservare ale
sitului. Prevenirea deteriorării mediului şi a resurselor naturale (inclusiv a resurselor de apă,
terenuri şi sol), supraexploatării acestora, poluării apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi
prevenirea poluării;.
• Prevenirea riscurilor de mediu şi a riscurilor tehnologice cu potenţial impact negativ direct asupra
mediului şi a sănătăţii umane.
• Sprijin pentru aplicarea celor mai bune şi moderne tehnologii disponibile, pentru cunoaşterea şi
aplicarea inovaţiilor care reflectă exploatarea eficientă a resurselor naturale şi a surselor
regenerabile de energie, cu accent pe eficienţa energetică cu impact potenţial negativ minim
asupra mediului.
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Asigurarea asupra faptului că va exista un impact potențial negativ minim asupra mediului în
timpul lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie - zgomot, emisii atmosferice, poluare a apei şi a
solului, perturbarea biodiversităţii şi afectarea stării de sănătate a locuitorilor, ca o consecinţă a
activităţii şantierelor de construcţii şi a transportului aferent. Vor fi implementate măsuri de
reducere a impactului, de exemplu, evitarea zonelor sensibile, sistarea lucrărilor în anumite
perioade importante pentru specii (ex: perioada de incubaţie pentru păsări sau perioada de
migraţie/deplasare în amonte pentru speciile de peşti), evitarea compactării solului, a eroziunii şi
a poluării apei şi a aerului. În cadrul lucrărilor de construcţie a clădirilor şi infrastructurii ar trebui
să se folosească materiale locale, durabile şi reciclate; este de preferat renovarea clădirilor
existente în locul construirii de noi clădiri.
Eliminarea potenţialelor efecte negative ale creşterii activităţilor locale, inclusiv a efectelor la
scară mică, care pot ajuta la facilitarea obţinerii unor rezultate benefice pentru mediu prin
susţinerea activităţii economice mai durabile şi a proiectelor de mediu şi prin încurajarea
implicării comunităţii la nivel local. Potenţarea efectelor pozitive la scară mică, asupra
biodiversităţii, calităţii şi cantităţii apei, solului, calităţii aerului, schimbărilor climatice şi
planificării utilizării terenurilor. Aceste efecte poate fi nesemnificative individual, dar
semnificative cumulativ;
Investigarea amănunţită în timpul procesului de aprobare a proiectelor şi monitorizarea în timpul
procesului de implementare a proiectului, a sustenabilităţii activităţilor propuse şi a echilibrului
între efectele pe termen scurt şi efectele pe termen lung.
Sprijin pentru implementarea proiectelor care prezintă cea mai bună rentabilitate financiară,
economică şi de mediu.
Respectarea pe parcursul procesului de evaluare a proiectelor a echilibrului între efectele locale,
regionale şi naţionale ale proiectelor, cu preferinţă a efectelor potenţiale cumulative şi sinergice
pozitive;
Acordarea unei atenţii deosebite evaluării impactului asupra sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei.
Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie de-a lungul întregului proces de
elaborare/evaluare a cererilor de finanţare, selectarea proiectelor şi alocarea de fonduri, precum
şi monitorizarea şi evaluarea proiectelor, măsurilor, domeniilor de intervenţie şi a programului /
strategiei în ansamblu, în ceea ce priveşte respectarea principiului competitivităţii.
Monitorizarea şi evaluarea sistematică a impactului potenţial al programului / strategiei asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei.
Furnizarea de informaţii relevante pentru solicitanţi şi beneficiari cu privire la aspectele de mediu
ce trebuie respectate şi evaluarea corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra mediului a
proiectelor depuse. Evaluarea priorităţilor arată că, pentru ameliorarea efectelor negative
potenţiale (uneori cumulative), nu sunt necesare doar măsuri de atenuare, ci, de asemenea,
valorificarea oportunităţilor de consolidare a efectelor potenţiale pozitive. Acestea sunt
următoarele:
o Împădurirea are potenţialul de a furniza o îmbunătăţire a calităţii mediului, în special în
ceea ce priveşte biodiversitatea şi contribuţia sa la absorbţia carbonului. Există, de
asemenea, potenţial pentru îmbunătăţirea peisagisticii.
o Investiţiile în servicii sociale şi în infrastructura din mediul rural oferă potenţial pentru
asigurarea de beneficii pentru mediu. Coordonarea parteneriatului între părţile
interesate locale (autorităţi locale, comunităţi, furnizorii de afaceri) va fi esenţială pentru
a maximiza beneficiile asupra mediului.

8.2 MĂSURI SPECIFICE
Biodiversitate:
Având în vedere că în urma evaluării de mediu s-a identificat un potenţial impact negativ asupra
biodiversităţii, indus în special de presiunile generate de proiectele mari de infrastructură de
transport, se impune o atenţie deosebită asupra implementării acestor proiecte în raport cu
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obiectivele de conservare a biodiversităţii.
Prin transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor "Habitate" şi, respectiv „Păsări", România şi
Bulgaria s-au angajat să dezvolte şi să menţină reţeaua Natura 2000 şi, de asemenea, să raporteze
statutul de conservare favorabilă speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară. Raportarea
statutului se face la nivelul întregii suprafețe naţionale, inclusiv în interiorul siturilor Natura 2000, în
baza unei metodologii aprobate de către Comisia Europeană. România şi Bulgaria şi-au asumat ca
gestionarea siturilor Natura 2000 să se facă în baza unor planuri de management şi/sau a unor
măsuri de conservare pentru habitatele/speciile pentru care acestea au fost declarate.
Prin urmare pentru a evita unele efecte potenţiale negative ale implementării anumitor proiecte, în
special cele ce vizează infrastructura mare de transport, precum şi întârzierea punerii în practică a
acestora datorită duratei lungi a procedurilor de evaluare a impactului de mediu, considerăm
oportună includerea unei recomandări care să vizeze etapa imediat următoarea aprobării
programului şi a strategiei:
• Ghidurile privind elaborarea cererilor de finanţare aferente programului/programelor de
finanțare trebuie să fie astfel concepute încât aplicaţiile beneficiarilor să respecte încă din stadiul
iniţial cerinţele în domeniul conservării biodiversităţii. În acest sens beneficiarii trebuie informaţi
de posibilitatea ca proiectul propus să fie amplasat în interiorul siturilor reţelei Natura 2000 sau
în vecinătatea acestora.
• În cazurile în care proiectele sunt de interes naţional (infrastructura mare de transport) şi
interceptează habitate prioritare sau afectează dinamica, distribuţia şi populaţia speciilor
protejate, fără a exista o alternativă de traseu sau de localizare, se va avea în vedere necesitatea
adoptării unor măsuri compensatorii. Aceste măsuri includ: desemnarea unor noi arii protejate
(sau situri Natura 2000) în alte locaţii decât cele afectate de proiect, care să conţină cel puţin
aceleaşi valori biotice pentru care a fost desemnat situl afectat; crearea, identificarea sau
ameliorarea habitatelor prioritare alterate de proiect, în altă locaţie decât cea a proiectului etc.
Adoptarea aceste măsuri compensatorii implică resurse de timp şi financiare importante.
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9 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A
MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA,
INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN
PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE
9.1 ALTERNATIVE
Având în vedere caracterul strategic al prezentului document, precum şi ca urmare a acordului dintre
părţile care participă la elaborare, strategia este prezentată într-o singură alternativă prin
încorporarea comentariilor şi punctele de vedere ale partenerilor de programare. Principalele
proiecte propuse sunt preluate din Masterplanul General de Transport.
Alternativele obligatorii, adică zero şi alternativa 1 (actuala strategie), sunt încorporate în acest
Raport de mediu în conformitate cu HG nr. 1076/2004 - alternativa zero în capitolul 2.9 şi alternativa
Strategiei în capitolul 6.
Este de aşteptat ca versiunea finală a Strategiei să fie transmisă într-o singură alternativă finală, după
analiza şi evaluarea tuturor comentariilor primite pe durata consultărilor cu părţile interesate şi cu
publicul.

9.2 EVALUARE
Se fac următoarele precizări:
 Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020, a fost evaluat în cadrul
procedurii de evaluare strategică de mediu. Cu această ocazie, axele prioritare, măsurile şi
domeniile stabilite în Program au fost evaluate în scopul identificării şi cuantificării eventualelor
efecte semnificative asupra mediului. Concluzia finală a fost că toate axele programului
contribuie semnificativ la potențarea factorilor de mediu.
 În acest context, prezenta evaluare s-a concentrat asupra proiectelor propuse pentru atingerea
obiectivelor strategice, considerând că politicile şi programele directoare stabilite în cadrul
strategiei sunt în concordanţă cu axele şi măsurile din Program. Astfel, pentru evitarea dublei
evaluări, nu s-au reevaluat direcţiile principale strategice ci doar proiectele propuse.
 De asemenea, starea de referinţă a mediului (capitolul 2) s-a întocmit pe baza informaţiilor din
Raportul de mediu aferent PCTR, deoarece acoperă aceeaşi arie de influenţă şi informaţiile sunt
de actualitate. Acolo unde a fost necesar, informaţiile au fost completate.
 Proiectele care pot avea cel mai mare impact asupra factorilor de mediu (cele din domeniul
transportului – căi rutiere, porturi, navigaţie, poduri) sunt incluse în Masterplanul general de
Transport, care este în curs de evaluare strategică de mediu. Evaluarea acestor proiecte în cadrul
Strategiei cuprinde doar aspectele principale de mediu, urmând ca detaliile privind impactul
specific, măsurile de reducere şi indicatorii de monitorizare să fie preluate din raportul de
evaluare strategică de mediu pentru Masterplan.

9.3 DIFICULTĂŢI



Dificultăţi în stabilirea condiţiilor de mediu de referinţă;
Lipsa unor informaţii (primare) legate de proiectele propuse în strategie.
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10 DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE
PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării strategiei se face utilizând indicatorii din
tabelul de mai jos. Aceşti indicatori se adaugă sau se suprapun peste indicatorii de monitorizare ai
Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020. Indicatorii vor permite
urmărirea efectelor implementării proiectelor asupra factorilor de mediu. Suplimentar, se vor
propune şi alţi indicatori de monitorizare a efectelor specifice, în cadrul procedurilor de mediu
aferente fiecărui proiect în parte.
Responsabilitatea pentru monitorizarea efectelor implementării proiectelor asupra factorilor de
mediu revine celor două autorități centrale inițiatoare ale Strategiei respectiv Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice din România și Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria.
Tabel 18. Indicatori de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării strategiei asupra mediului
Factor de mediu / obiectiv
general de mediu

Obiectiv principal Indicator de monitorizare

BIODIVERSITATE, FLORĂ
FAUNĂ

Menţinerea şi
consolidarea
biodiversităţii

APA

Menţinerea şi
îmbunătăţirea
stării apei

SOL

Protejarea calităţii,
cantităţii
şi funcţiunii solului

Suprafaţa din siturile Natura 2000 sau alte arii protejate ocupată de
proiecte (în ha şi % din total zonă de interes)
Tipul şi suprafaţa de habitate prioritare ocupate permanent de proiecte
(tip şi ha/% din total zonă interes / naţional Ro-BG)
Tipul şi suprafaţa de habitate prioritare alterate temporar sau
permanent de proiecte (tip şi ha/% din total zonă interes / naţional RoBG)
Tipul şi suprafaţa de habitate naturale şi antropice cu valoare biotică
(terenuri agricole, păşuni, fâneţe, luciu apă) afectate prin ocupare
permanentă, alterare sau fragmentare (tip şi ha / % din total zonă
interes / naţional RO-BG)
Evoluţia populaţiilor de specii protejate şi a distribuţiei acestora (floră /
faună) la implementarea proiectelor (creştere / descreştere; % din total
zonă interes)
Suprafaţa de habitat nou creat (forestier, luciu apă, zonă umedă, agricol,
păşune, fâneaţă etc.) prin implementarea proiectelor (ha / % din total)
Starea de conservare a biodiversității la nivel de arie protejată (raportat
la starea identificată în planurile de management) la implementarea
proiectelor
Număr arii protejate pentru care s-a realizat planul de management
Numărul de studii de observare şi caracterizare a biodiversităţii şi
suprafaţa acoperită de acestea
Starea apelor de suprafaţă în aval de zona de implementare a
proiectelor, comparativ cu starea de referinţă
Număr de surse fixe şi difuze de poluare a apelor de suprafaţă şi
subterane, la implementarea proiectelor, faţă de valoarea de referinţă
Număr sisteme de recuperare şi reutilizare a apei provenite din
inundații, volum apă refolosită, suprafaţă teren irigată
Suprafaţă de terenuri de calitate superioară (agricole, păsuri, păduri
etc.) ocupate temporare şi permanent de proiecte (ha şi % din total
zonă interes)
Număr de surse fixe şi difuze de poluare a solului, la implementarea
proiectelor, faţă de valoarea de referinţă
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Factor de mediu / obiectiv
general de mediu

Obiectiv principal Indicator de monitorizare

Suprafaţa de sol degradat (eroziune eoliană, hidrică, salinizare,
deşertificare) recuperată (ha şi % din total zonă interes)
Cantităţi de poluaţi introduşi în aer odată cu implementarea proiectelor
(tone CO2, SO2, NOx, pulberi, altele) şi ponderea acestora la emisiile
totale din zona de interes (%)
Număr de surse fixe noi de emisie a poluanţilor introduse odată cu
implementarea proiectelor şi caracterizarea acestora
Îmbunătăţirea
AER
calităţii aerului
Număr surse liniare şi de suprafaţă de emisie în atmosferă introduse
odată cu implementarea proiectelor şi caracterizarea acestora
Starea calităţii aerului în zona de interes după implementarea
proiectelor (comparativ cu situaţia de referinţă dată de sistemele
naţionale de monitorizare a calităţii aerului)
Cantităţi de gaze cu efect de seră generate de proiecte (tone) şi
ponderea acestora la emisiile totale din zona de interes
Cantităţile de gaze cu efect de seră reduse prin implementarea
proiectelor şi ponderea acestora la emisiile totale din zona de interes
Atenuarea
Suprafaţa de împăduriri efectuate prin proiecte (ha şi % din total zonă
schimbărilor
de interes
FACTORI CLIMATICI
climatice
(INCLUSIV
Capacitatea de retenţie a carbonului (tone)
Adaptarea eficientă
ENERGIA)
Număr proiecte destinate prevenirii şi protecţiei împotriva riscurilor
la schimbările
naturale – lungimi albii amenajate, diguri etc. (descriere, raportat la
climatice
starea de referinţă în zona de interes)
Număr de persoane expuse riscurilor naturale
Suprafeţe de teren expuse factorilor degenerativi (sărăturare,
deşertificare, eroziune)
Număr de persoane expuse riscurilor naturale, comparativ cu situaţia de
Protejarea şi
referinţă, în zona de interes, în urma implementării proiectelor
Îmbunătăţirea
SĂNĂTATEA POPULAŢIEI şi
Cazuri de îmbolnăviri din surse antropice ca urmare a implementării
sănătăţii
mediul de viaţă
proiectelor
şi bunăstării
Număr şi tip de amenajări/ dotări pentru îmbunătăţirea stării de
populaţiei
sănătate a populaţiei
Cantităţi şi tipuri de resurse naturale consumate la implementarea
Maximizarea
ACTIVE MATERIALE (DEŞEURI
eficientizării
proiectelor (% din total zonă interes)
ŞI RESURSE NATURALE)
utilizării resurselor Cantităţi şi tipuri de deşeuri generate la implementarea proiectelor
Conservarea şi
Număr de obiective culturale reabilitate şi modernizate
consolidarea
Număr şi tipuri de acţiuni pentru potenţarea cadrului natural, al
PATRIMONIUL CULTURAL ŞI peisajelor şi
turismului durabil şi a patrimoniului cultural
patrimoniului
PEISAJUL (INCLUSIV
Suprafeţe de teren amenajate în scopul turismului durabil
cultural Promovarea
AMENAJAREA
planificării şi
TERITORIULUI)
dezvoltării utilizării Suprafaţă de spaţiu verde nou creată cu implementarea proiectelor
durabile a
terenurilor

Monitorizarea efectelor strategiei prin indicatorii de mai sus se va face într-un raport de monitorizare
actualizat anual, care va fi introdus în Planul de acțiune privind implementarea Strategiei comune.
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11 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
11.1 INTRODUCERE
Strategia este elaborată în cadrul proiectului ”Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria” (SPATIAL), proiect finanțat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013, finanțat de la bugetul de stat și bugetele
locale și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi care este implementat în cadrul
unui parteneriat având ca lider de proiect Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
din România și un număr de alți 11 parteneri din România și Bulgaria.
Strategia Comună de Dezvoltare Teritorială a Zonei transfrontaliere România-Bulgaria reprezintă
instrumentul de bază în fundamentarea politicilor de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria, acoperind trei orizonturi temporale: scurt (1-6 ani), mediu (7-15 ani) şi lung (16-30
ani).
Zona transfrontalieră - aria de interes, reprezintă un teritoriu de 71.930 Km2 locuit de 5,104 milioane
de locuitori, și este constituită din 16 teritorii administrative de nivel NUTS III (judeţe şi districte/
oblast), ce fac parte din şase regiuni de dezvoltare de nivel NUTS II. Teritoriul analizat în studiu este
compus din următoarele unităţi administrativ teritoriale:
 Romania: şapte judeţe (54.66% din suprafața transfrontalieră / 14.49 % din suprafața națională)
respectiv Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi și Constanţa;
 Bulgaria: nouă districte (oblast) (45.34% din suprafața transfrontalieră / 29.38 % din suprafața
națională) respectiv Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Turnovo, Ruse, Silistra, Dobrich şi
Razgrad.
Strategia propune 4 obiective strategice, pentru care sunt evidenţiate 13 obiective specifice. Pentru
fiecare obiectiv specific se propun politici şi programe în vederea facilitării atingerii obiectivelor
strategice. În final, în cadrul politicilor şi programelor propuse, s-au stabilit tipurile de proiecte
strategice care contribuie pas cu pas la îndeplinirea obiectivelor strategice. În cadrul strategiei s-au
evidenţiat 15 proiecte prioritare de interes comun, pentru care s-a stabilit un program de
implementare.

11.2 EVALUARE DE MEDIU
Evaluarea Strategică de Mediu s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2001/42/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor
planuri şi programe asupra mediului (Directiva referitoare la Evaluarea Strategică de Mediu), aşa cum
sunt transpuse în legislaţiile naţionale de către România şi Bulgaria.
Abordarea metodologică este următoarea:
 Se descriu principalele obiective ale strategiei – inclusiv proiectele (prioritare şi strategice)
propuse pentru atingerea obiectivelor. Cele mai importante tipuri proiecte propuse sunt:
o Proiecte în domeniul infrastructurii de transport:
 Realizarea şi modernizarea tronsoanelor din reţeaua TEN-T principală şi
secundară în scopul unei bune conectivităţi a zonei transfrontalieră. Proiectele
sunt în acord cu prevederile Masterplanurilor generale de transport ale României
şi Bulgariei
 Realizarea a 2 noi poduri peste Dunăre (Călăraşi – Silistra şi Turnu Măgurele –
Nicopole) şi reabilitarea / modernizarea podului Giurgiu – Ruse. Astfel, în zona
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transfrontalieră vor exista 4 poduri peste Dunăre (incluzând şi podul Calafat –
Vidin);
 Modernizarea porturilor dunărene de pe ambele maluri ale Dunării;
 Complex hidroenergetic Turnu Măgurele. Pentru acest proiect sunt prevăzute
activităţi de cercetare şi proiectare (în vederea stabilirii fezabilității);
 Lucrări de dragare pentru facilitarea navigaţiei pe Dunăre pe tot parcursul anului
şi pe tot tronsonul transfrontalier. Acest proiect este de mare anvergură şi are
implicaţii majore de mediu şi economice.
o Proiecte în domeniul asigurării condițiilor de siguranță a turiștilor
o Proiecte în domeniul dezvoltării durabile a turismului
o Proiecte în domeniul reabilitării patrimoniului cultural
o Proiecte în domeniul promovării valorilor culturale specifice zonei
o Proiecte în domeniul protecției și conservării biosferei
o Proiecte în domeniul cunoașterii biosferei Dunării și Mării Negre
o Proiecte în domeniul combaterii riscurilor
o Proiecte în domeniul prevenirii și combaterii a riscurilor industriale
o Proiecte în domeniul dezvoltării capitalului uman
o Proiecte în domeniul prevenirii cazurilor de îmbolnăvire
o Proiecte în domeniul creșterii capacității de planificarea spațială a teritoriului
transfrontalier
o Proiecte în domeniul dezvoltării formelor asociative, de consultare și luare a deciziilor
privind inițiative și proiecte de interes comun
o Proiecte pentru reducerea infracționalității transfrontaliere
o Proiecte în domeniul sistemelor de performanță a serviciilor
o Proiecte în domeniul planificării participative
Se analizează cadrul strategic (european şi naţional) în care se urmează să se implementeze
aceste proiecte. Se identifică relaţiile dintre strategie şi celelalte linii directoare relevante. În
urma analizei, s-a constatat că obiectivele strategiei sunt în acord, în principal cu:
o Documentele strategice la nivel european: Europa 2020 – O strategie europeană pentru
o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii; Politica de coeziune a UE 2014 –
2020; Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2013); Strategia privind
biodiversitatea CE (2011); Strategia de dezvoltare durabilă CE (2009)
o Documente strategice la nivel naţional: Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă
a României, respectiv Bulgariei; Strategiile de dezvoltare rurală şi regională; Programul
Operaţional Infrastructură Mare şi Masterplanul general de transport; planurile de
management al bazinelor hidrografice; strategiile din domeniul managementului
riscurilor naturale; planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii etc.
În scopul stabilirii condiţiilor de mediu de referinţă (faţă de care se va face evaluarea efectelor
strategiei), s-a efectuat o descriere detaliată a stării factorilor de mediu în zona de interes, la
momentul actual. Pentru fiecare factor de mediu s-au identificat problemele şi presiunile actuale
de mediu. Intenţia este ca obiectivele planului să nu amplifice aceste probleme şi, mai mult, să le
diminueze sau elimine.
După identificarea condiţiilor de mediu actuale, se analizează „alternativa 0” – respectiv evoluţia
stării factorilor de mediu în situaţia în care strategia nu va fi adoptată. Nu s-au identificat
elemente critice de mediu, care să necesite o intervenţie imediată, însă este evident că unii
factori de mediu au un trend descendent (de exemplu factorii climatici);
Proiectele propuse influenţează (pozitiv sau negativ) o anumită arie geografică. În vederea
identificării eventualelor zone de risc de mediu, s-au delimitat ariile de influenţă a fiecărui
proiect în parte. Se constată că o serie de proiecte majore de infrastructură interceptează
elemente sensibile de mediu (situri Natura 2000, cursuri de apă, arii protejate).
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Proiectele propuse generează presiuni suplimentare asupra mediului. Aceste presiuni noi se
suprapun peste presiunile existente. Astfel, există riscul de apariţie a unui impact negativ asupra
factorilor de mediu, materializat prin declinul mediului biotic sau abiotic. Pentru a evita astfel de
scenarii, în cadrul evaluării de mediu se identifică problemele de mediu existente, relevante în
raport cu proiectele propuse prin strategie. În general, biodiversitatea este supusă unor presiuni
relevante generate de pierderile, alterările şi fragmentările de habitat şi de influenţa umană.
Suplimentarea presiunilor existente cu cele generate de noile proiecte poate duce la depăşirea
pragului de adaptabilitate şi la ieşirea din intervalul de variaţie naturală. Astfel, există riscul
producerii unui impact asupra biodiversităţii prin implementarea strategiei.
În funcţie de obiectivele strategiei şi ţinând cont de direcţiile stabilite prin documente strategice
superioare, s-au stabilit obiectivele de mediu relevante în contextul analizat. Aceste obiective de
mediu s-au transpus în obiective SEA, faţă de care se evaluează influenţele strategiei. S-au stabilit
în total 38 obiective SEA, pentru toţi cei 8 factori de mediu luaţi în considerare (biodiversitate,
apă, aer, sol, factori climatici, populaţie, bunuri materiale şi patrimoniu cultural).
Pe baza obiectivelor SEA stabilite anterior, s-a realizat evaluarea efectelor proiectelor propuse
prin strategie. S-au utilizat matrice de evaluare, în care se analizează influenţa fiecărui proiect
asupra fiecărui obiectiv SEA. Influenţa a fost cuantificată astfel: -2 = efect semnificativ negativ; -1
= efect negativ; 0 = nici un efect; +1 = efect pozitiv; +2 = efect pozitiv semnificativ. În final s-a
calculat scorul de mediu pentru fiecare proiect în parte şi pentru întreaga strategie. Scorul maxim
de mediu pentru un proiect este -76, respectiv +76.
Proiectele de infrastructură mare de transport (reţeaua TEN-T) au obţinut un scor negativ (-4).
Toate celelalte proiecte au obţinut scoruri de mediu pozitive, ceea ce se traduce printr-o
influenţă pozitivă asupra mediului în general.
Matricea permite calculul scorului de mediu pe fiecare obiectiv SEA, respectiv factor de mediu.
Astfel, pentru factorul de mediu biodiversitate, s-a calculat un scor de mediu negativ (-27 dintrun maxim posibil de -475). Ceilalţi factori de mediu au obţinut un scor pozitiv sau nul (sol).
Factorul de mediu biodiversitate este supus celui mai mare risc de impact negativ prin
implementarea proiectelor din domeniul transportului, a proiectelor de modernizare a porturilor,
de realizare a podurilor peste Dunăre, complex hidroenergetic şi proiect de decolmatare a albiei
Dunării. Zona de interes este caracterizată printr-o biodiversitate valoroasă (dovadă stau şi
numeroasele arii protejate înfiinţate în scopul conservării habitatelor şi speciilor de floră/faună).
Riscurile de pierdere de habitat, fragmentare şi alterare a acestora, risc de introducere a speciilor
invazive, riscuri de declin a populaţiilor de specii protejate – sunt doar câte dintre presiunile
probabile. Se recomandă o atenţie deosebită în stabilirea traseelor proiectelor liniare şi în
proiectarea infrastructurii de transport, precum şi în proiectarea şi execuţia celorlalte investiţii
planificate, astfel încât să fie luate în considerate toate elementele de biodiversitate sensibile.
Populaţia şi sănătatea populaţiei este cel mai potenţat factor de mediu prin implementarea
strategiei. Este de aşteptat, atât timp cât strategia este concepută în sensul dezvoltării durabile a
zonei transfrontieră. Toate proiectele propuse au o influenţă pozitivă asupra mediului de viaţă şi
a stării populaţiei în general. Se reduc discrepanţele între rural şi urban, se asigură o bună
conectivitate, inclusiv cu teritoriul ţării vecine, se potenţează mediul socio-economic prin crearea
posibilităţilor de comerţ, crearea de locuri de muncă etc.
După identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale generate de proiectele
propuse prin strategie, efectele cumulative au fost evaluate. A fost evaluat cu precădere, efectul
simultan al mai multor acţiuni asupra factorilor de mediu, pe baza planului de implementare al
proiectelor, anexat Strategiei şi a localizării aproximative a acestora. Încă odată, biodiversitatea
este supusă unor efecte cumulative negative.
S-au identificat şi analizat eventualele efecte transfrontalieră (în afara ariei de interes). Acestea
nu sunt semnificative.
După identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului, se propun măsuri pentru
prevenirea, reducerea şi compensarea acestora, astfel încât impactul global al strategiei asupra
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mediului să fie minim. Având în vedere caracterul strategic, măsurile sunt şi ele cu caracter
general şi se referă în special la prevenirea efectelor negative printr-o bună planificare şi
proiectare.
Pentru biodiversitate se face o recomandare de introducere în ghidurile pentru elaborarea
cererilor de finanţare aferente programului de cooperare, a unui criteriu de respectare a
cerinţelor din domeniul conservării biodiversităţii. Se face observaţia că unele proiecte de interes
naţional pot afecta habitate prioritare – situaţie in care sunt necesare măsuri compensatorii.
Aceste măsuri sunt mari consumatoare de resurse financiare şi de timp.
În scopul monitorizării efectelor asupra mediului generate de implementarea strategiei, se
propune o listă de indicatori de monitorizare, care să fie introduşi în Planul de acțiune privind
implementarea Strategiei comune.

11.3 CONCLUZII
În urma evaluării strategice de mediu a strategiei, se emit următoarele concluzii:
 Se apreciază că Strategia va avea un efect potenţial sinergic pozitiv de ansamblu asupra
factorilor de mediu – în special asupra populaţiei, prin impactul pozitiv asupra sănătăţii umane şi
asupra schimbărilor climatice. Impactul cumulativ potenţial negativ poate fi observat mai ales
asupra biodiversităţii, peisajului, apei, solului şi aerului, (în ordine descrescătoare) din cauza
dezvoltării infrastructurii mari de transport.
 Factorul de mediu biodiversitate este supus celui mai mare risc de impact negativ prin
implementarea proiectelor din domeniul transportului, a proiectelor de modernizare a porturilor,
de realizare a podurilor peste Dunăre, complex hidroenergetic şi proiect de decolmatare a albiei
Dunării. Riscurile de pierdere de habitat, fragmentare şi alterare a acestora, risc de introducere a
speciilor invazive, riscuri de declin a populaţiilor de specii protejate – sunt doar câte dintre
presiunile probabile. Se recomandă o atenţie deosebită în stabilirea traseelor proiectelor liniare
şi în proiectarea infrastructurii de transport, precum şi în proiectarea şi execuţia celorlalte
investiţii planificate, astfel încât să fie luate în considerate toate elementele de biodiversitate
sensibile.
 Populaţia şi sănătatea populaţiei este cel mai potenţat factor de mediu prin implementarea
strategiei. Este de aşteptat, atât timp cât strategia este concepută în sensul dezvoltării durabile a
zonei transfrontieră. Toate proiectele propuse au o influenţă pozitivă asupra mediului de viaţă şi
a stării populaţiei în general. Se reduc discrepanţele între rural şi urban, se asigură o bună
conectivitate, inclusiv cu teritoriul ţării vecine, se potenţează mediul socio-economic prin crearea
posibilităţilor de comerţ, crearea de locuri de muncă etc.
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