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CAPITOLUL 1 INTRODUCERE  
 

INFORMATII GENERALE  
 

Documentul de fată reprezintă Raportul de Mediu realizat in cadrul procedurii de 
Evaluare Strategică de Mediu a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, in calitate de titular al 
Strategiei de dezvoltare teritorială a României"(denumită în continuare SDTR), are 
obligația parcurgerii procedurii evaluării de mediu pentru planuri si programe, in 
vederea emiterii de către autoritatea competenta pentru protecția mediului a avizului 
de mediu, care confirma integrarea aspectelor privind protecția mediului in Strategia 
de dezvoltare teritorială a României. 
Strategia de dezvoltare teritorială a României a fost elaborata de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu ajutorul a peste 30 experți 
sectoriali (sociologi, economiști, arhitecți, urbaniști, ingineri, statisticieni etc.), 
coordonați de 3 consultanți principali si sprijiniți de către specialiștii ministerului. 
Necesitatea documentației este stabilită conform prevederilor Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările si completările 
ulterioare. 
Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul strategic care 
orientează procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului în acord cu 
dinamicile teritoriale, tendinţele pentru orizontul de timp 2035 şi ţintele 
europene de dezvoltare cu relevanţă teritorială. 
Strategia va reprezenta viziunea asumată a Guvernului şi Parlamentului României 
privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035: România 2035, 
o ţară cu un teritoriu funcţional, administrat eficient, care asigură condiţii atractive de 
viaţă si locuire pentru cetăţenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-
est a Europei. 
SDTR se încadrează in Programul Operațional Regional 2014 – 2020 care își 
propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o 
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 
să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
SDTR reprezintă documentul strategic naţional pentru întreg sistemul de planuri de 
urbanism şi documentaţii de amenajarea teritoriului.  
Prin natura sa, SDTR este un document cu caracter director conţinând un set de 
măsuri teritoriale şi acţiuni strategice cu rol în modelarea spaţiului naţional în scopul 
asigurării unor condiţii atractive de viaţă pentru populaţie şi pentru susţinerea 
dezvoltării economice.  
Având la bază caracterul integrator al SDTR, precum şi poziţia documentului 
strategic în ierarhia sistemului de amenajare a teritoriului şi urbanismului, măsurile 
pe care se sprijină procesul de implementare a SDTR sunt încadrate în două direcţii 
principale:  

 Măsuri de implementare specifice domeniului amenajării teritoriului şi 
urbanismului; 

 Măsuri de implementare specifice domeniilor politicilor sectoriale cu impact 
teritorial. 
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Scenariul de dezvoltare România policentrică 2035 urmăreşte promovarea zonelor 
urbane funcţionale medii/mari la nivel naţional, prin elemente legate de creşterea 
conectivităţii şi accesibilităţii între marile oraşe şi consolidarea poziţiei zonelor 
puternic urbanizate, odată cu asigurarea unor servicii optime de bază care să 
deservească oraşele mici şi localităţile rurale, plecând de la următoarele ipoteze ce 
guvernează dezvoltarea unui teritoriu: 

 Existenţa unor reţele de transport eficiente şi diversificate care să 
interconecteze oraşele mari şi pieţele economice reprezintă un element 
important în dezvoltarea viitoare a teritoriului naţional; 

 Dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de asigurarea unui grad crescut 
de accesibilitate şi legături de transport diversificate către marile centre 
urbane; 

 Oraşele din zonele transfrontaliere au o capacitate crescută de cooperare şi 
pot pune bazele unor sisteme urbane funcţionale care să permită gestionarea 
eficientă a fluxurilor de oameni, mărfuri; 

 Accesul oamenilor la oportunităţi reprezintă un element de atractivitate în 
configurarea spaţiului urban şi rural de calitate;  

 Teritoriile policentrice prezintă un potenţial mai mare de asigurare a unui 
echilibru în dezvoltare în detrimentul celor mai puţin policentrice. Acest lucru 
poate fi asigurat prin susţinerea dezvoltării  unor centre urbane majore la 
nivelul teritoriului naţional si conectarea acestora cu oraşele mici si zonele 
rurale. 

 Având la bază acest model de dezvoltare, România policentrică 2035 afirmă 
că la nivel naţional zonele urbane funcţionale reprezintă porţi de dezvoltare a 
teritoriului care contribuie la dezvoltarea unei reţele policentrice bine conectată la 
marile metropole europene, având capacitatea de a genera performanţă economică 
la nivelul întregului teritoriu naţional. Totodată, zonele rurale reprezintă spaţii 
atractive de locuit prin promovarea potenţialului unic natural şi a unor servicii sociale 
de bază accesibile. 
 România policentrică 2035 înglobează principiile cooperării, concentrării si 
conectivităţii, structurându-şi eforturile în jurul a patru piloni de acţiune, astfel: 

 Accesibilitate si mobilitate; 
 Zone funcţionale urbane; 
 Resurse naturale si culturale; 
 Cooperare teritorială. 

Fiecare pilon este construit în armonie cu obiectivele Strategiei Europa 2020, 
respectiv creşterea inteligentă, durabilă si incluzivă, cu obiectivul de coeziunea 
teritorială, precum si în corelare cu Strategia Uniunii Europene pentru regiunea 
Dunării. 
Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în 
transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi 
programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării 
acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.  
 

SDTR structurează demersul de planificare în jurul a două perspective principale: 

 Perspectiva investiţională - se traduce printr-un ansamblu de măsuri 

teritoriale şi proiecte strategice care configurează teritoriul naţional în raport cu 

traiectoria economică, demografică şi de planificare a resurselor şi care are drept 
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scop creşterea capacităţii zonelor de a genera performanţă economică şi creştere 

demografică pozitivă; 

 Perspectiva de directivare - se traduce într-un set de principii şi măsuri 

teritoriale care au drept scop fixarea cadrului şi măsurilor de protecţie a spaţiului 

natural şi construit în raport cu sistemul de planuri şi documentaţii de amenajarea 

teritoriului şi urbanism. 

Având la bază perspectivele enunţate care configurează rolul SDTR în raport cu 

politicile sectoriale şi sistemul de planificare teritorială, măsurile şi proiectele 

identificate prin procesul de planificare sunt încadrate în două paliere operaţionale, 

respectiv: 

 Măsuri teritoriale şi proiecte adresate unor provocări manifestate la întreg 

teritoriu naţional şi prin a căror implementare se urmăreşte atingerea unui impact 

la scară naţională; 

 Măsuri teritoriale şi proiecte adresate unor provocări manifestate la nivelul 

unor zone specifice de la nivelul teritoriului (ex. zone urbane, zone rurale, zone 

transfrontaliere, zone montane, zona costieră) prin a căror implementare se 

urmăreşte obţinerea unui impact semnificativ la nivelul teritoriilor specifice. 

Planificarea strategică a României integrează trei perspective:  

 perspectiva naţională – SDTR este un document la scară naţională care 
oferă un cadru naţional de gestiune a proceselor de dezvoltare;  

 perspectiva teritorială – SDTR este un document de planificare teritorială 
care abordează o serie de problematici de politică publică sectoriale la nivel 
teritorial;  

 perspectiva strategică – SDTR este un document strategic care furnizează o 
viziune și scenariul optim privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru 
orizontul de timp 2035.  

Caracterul integrator al Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României este 
reflectat în accentul pus pe teritoriul naţional prin necesitatea încadrării în teritoriu a 
intereselor naţionale integrate pe termen lung. Caracterul democratic al Strategiei 
de Dezvoltare Teritorială a României garantează, conform demersului de 
elaborare a strategiei, un proces de planificare deschis, incluziv și transparent.  

Corelarea cu proiectele de dezvoltare ale unor zone și implicit ale unor 
comunităţi umane a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României este 
primordială datorită faptului că aceasta poate influenţa la nivel teritorial viitorul 
acestora, prin generarea unor politici integrate. Această corelare se realizează prin 
consultări și colaborare cu autorităţile administrative publice locale în cursul 
procesului de implementare. (SDTR) 

După aprobarea prin lege de către Parlamentul României, Guvernul are obligaţia să 
garanteze transpunerea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României în politici și 
programe de dezvoltare teritorială.  
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METODOLOGIA DE EVALUARE  

 
În vederea aplicării prevederilor Directivei SEA, România a realizat transpunerea 
integrală a acestei directive prin HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Hotărârea de Guvern este 
aplicabilă la nivel național, stabilind, împreună cu HG nr.1000/2012, competențele de 
derulare a procedurii și de emitere a avizului de mediu pentru planurile și programele 
elaborate la nivel național, regional și județean sau local. 
Evaluarea strategica de mediu (SEA) pentru SDTR s-a realizat prin parcurgerea 
etapelor stabilite prin  HG 1076/2004, respectiv: 
a) etapa de încadrare a planului sau programului in procedura evaluării de mediu; 
b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a 
raportului de mediu; 
c) etapa de analiză a calității raportului de mediu.  
In funcție de etapa SEA, s-a optat pentru combinarea următoarelor metode 
descriptive, analitice si interactive: 

 Consultare (Grup de Lucru) in etapa de definire a domeniului, 
 Stabilire Indicatori si consultare (Grup de Lucru) pentru etapa de monitorizare, 
 Analiza multicriteriala, si consultare (Grup de Lucru si consultarea publicului).  

Grupul de lucru constituit in cadrul procedurii SEA pentru SDTR a inclus 
reprezentanți ai următoarelor instituții: 

 Titularul SDTR - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice: 

- Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării; 
-   Serviciul Controlul Poluării şi Protecția Atmosferei;  
-   Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Naturii; 
- Direcţia Generală Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe Periculoase;  
- Direcţia Generală Schimbări Climatice; 

 Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură; 
 Ministerul Sănătăţii; 
 Ministerul Economiei; 
 Departamentul pentru Energie; 
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 Ministerul Transporturilor; 
 Ministerul Afacerilor Interne; 
 Ministerul Culturii; 
 Ministerul Educaţiei Naţionale; 
 Ministerul pentru Societatea Informaţională; 
 Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. 

 
In conformitate cu prevederile articolului 14 din HG 1076/2004, in cadrul Grupului de 
lucru au fost analizate posibilitatile de evaluare a SDTR cu privire la domeniul si 
nivelul de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in Raportul de mediu.  
 
In cadrul Evaluarii strategice de mediu a SDTR, analizarea modului in care 
obiectivele planului contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante a luat in 
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considerare efectele semnificative potentiale asupra mediului in cazul implementarii 
planului sau al neimplementarii acestuia, astfel: 

• Analiza stării mediului in zona de impact a SDTR, pe suportul datelor si 
informatiilor existente;  

• Identificarea aspectelor de mediu și problemelor de mediu relevante la 
nivelul teritoriului național/regional/local pentru care SDTR poate avea o 
adresare directă;  

• Identificarea/formularea obiectivelor de mediu relevante cărora SDTR 
trebuie să le răspundă  pentru aspectele de mediu și problemele de mediu 
identificate; 

• Analiza starii mediului in conditiile neimplementarii SDTR - alternativa 0; 
• Evaluarea efectelor asupra mediului generate de Alternativele analizate de 

SDTR și justificarea Alternativei alese, prin evaluarea modului in care 
obiectivele și măsurile propuse contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 
relevante. 

Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea considerațiilor de 
mediu in pregătirea si adoptarea planurilor și programelor deoarece asigură 
identificarea, descrierea, evaluarea și luarea in considerare in acest proces a 
potențialelor efecte semnificative asupra mediului. Elaborarea raportului de mediu și  
integrarea considerațiilor de mediu in pregătirea SDTR reprezintă un proces iterativ 
care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile.  
Conținutul Raportului de Mediu pentru SDTR respectă cerințele Anexei 2 la HG 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  11  

 
Capitolul II Conţinutul şi obiectivele principale ale SDTR şi relaţia cu alte 
planuri şi programe relevante 

2.1 Conținutul SDTR  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul care stă la baza 
întregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel 
național fundamentând astfel documentele strategice de nivel regional, județean și 
local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de 
dezvoltare regională) și documentaţiile operaționale (planuri de urbanism), precum şi 
celelalte strategii de dezvoltare de la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial.  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României reprezintă instrumentul cheie pentru 
operaţionalizarea acestor scopuri și furnizează un model complet de dezvoltare a 
teritoriului naţional, în succesiunea: analiză - diagnostic - viziune - scenarii - 
obiective - măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - măsuri teritoriale integrate, 
model bazat pe asumarea coeziunii teritoriale.  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este prevăzută în legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și 
modificările ulterioare. Aceasta cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național 
pentru orizontul de timp 2035. 

Perspectiva de dezvoltare a teritoriului național are la bază consolidarea poziției 
strategice a României în raport cu principalele axe de dezvoltare continentale și 
globale. Acest lucru se va realiza prin valorificarea avantajelor naturale ale teritoriului 
național și prin proiectarea unei structuri funcționale a teritoriului capabilă să susțină 
o creștere economică durabilă. 

Urmărind întărirea coeziunii teritoriale, SDTR propune un set de politici de dezvoltare 
teritorială axate pe diferite tipuri de teritorii: zone montane, urbane, zone cu specific 
geografic, etc. 

2.2 Obiectivele SDTR 

Obiectivul principal al procesului de planificare strategică îl reprezintă crearea 
cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la 
nivel naţional, cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului de dezvoltare al 
fiecărui teritoriu, ţinând cont de prevederile principalelor documentele strategice 
europene și naționale și în special de:  

 obiectivele Strategiei Europa 2020;  

 prioritățile Agendei Teritoriale revizuite UE 2020;  

 obiectivele strategiilor politicilor sectoriale din România.  

SDTR are 5 obiective generale însoțite de 18 obiective specifice, conform tabelului 2.1  
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Tabel 2.1 Obiectivele generale şi specifice ale SDTR  

Obiective generale  Obiective specifice  

O.1 Asigurarea unei integrări funcţionale 
a teritoriului naţional în spaţiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a 
reţelelor energetice, de transporturi și 
broadband 

O1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport 
eficientă și diversificată capabilă să 
asigure gestionarea fluxurilor de oameni 
și mărfuri generate de schimburile 
economice între teritoriul naţional și 
piețele din spațiul european. 

O1.2 Dezvoltarea și extinderea 
infrastructurii portuare și aeroportuare, 
precum și a legăturii acestora cu centrele 
urbane naţionale în scopul consolidării 
poziției României de nod logistic 
regional.  

O1.3 Consolidarea infrastructurii de 
transport a energiei și conectarea 
acesteia la proiectele pan-europene cu 
impact regional și naţional. 

O.2 Creșterea calității vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitare și serviciilor publice în vederea 
asigurării unor spaţii urbane şi rurale de 
calitate, atractive şi inclusive 

O2.1 Asigurarea unei echipări complete 
cu infrastructură de utilități publice a 
localităților urbane și rurale. 

O2.2 Asigurarea unei accesibilități 
crescute la nivelul teritoriului și a unei 
conectivități eficiente între orașele mari și 
zona urbană funcțională. 

O2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor 
urbane și rurale prin îmbunătăţirea 
funcţiilor rezidenţiale, dezvoltarea unor 
spaţii publice de calitate și a unor servicii 
de transport adaptate nevoilor şi 
specificului local. 

O2.4 Furnizarea unor servicii sociale de 
calitate prin asigurarea unei diversificări 
a acestor servicii la nivelul teritoriului și 
îmbunătățirea gradului de acces a 
populației. 

O.3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi 
competitive şi coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea 
zonelor funcționale urbane 

O3.1 Dezvoltarea unor centre urbane 
specializate şi inteligente cu vocaţie de 
poli internaţionali şi racordarea lor 
eficientă la reţeaua urbană europeană 

O3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor 
urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol 
polarizator la nivelul teritoriului 

O3.3 Consolidarea rolului localităţilor 
rurale cu potential de polarizare în scopul 
asigurării unei accesibilităţi crescute a 
populaţiei rurale la servicii de interes 
general. 
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O3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor 
urbane şi axelor de dezvoltare de la 
nivelul teritoriului prin asigurarea unor 
intervenţii integrate territorial 

O4 Protejarea patrimoniului natural și 
construit şi valorificarea elementelor de 
identitate teritorială 

O4.1 Protejarea patrimoniului și 
promovarea măsurilor de regenerare a 
capitalului natural. 

O4.2 Protejarea şi reabilitarea 
patrimoniului construit în scopul 
conservării identităţii naţionale şi creşterii 
atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial 
turistic deosebit. 

O4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor 
supuse riscurilor naturale. 

O4.4 Asigurarea echilibrurlui în 
dezvoltarea mediului rural şi urban prin 
protejarea resurselor funciare agricole şi 
limitarea extinderii intravilanului 
localităţilor. 

O.5 Creşterea capacităţii instituţionale de 
gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială 

O5.1 Consolidarea capacităţii structurilor 
de guvernanţă la niveluri multiple şi 
diversificarea formelor de cooperare între 
structurile administraţiei publice. 

O5.2 Consolidarea instrumentelor de 
planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol 
în gestionarea și planificarea proceselor 
de dezvoltare a teritoriului (sau de 
amenajare a teritoriului). 

O5.3 Consolidarea capacităţii de 
cooperare şi planificare în domeniul 
transfrontalier şi transnaţional. 

Sursa: SDTR 

 

2.3 Relaţia cu alte planuri şi programe relevante  

In scopul valorificării oportunităților şi a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu, 
SDTR ține cont de prevederile principalelor documentele strategice europene și 
naționale și în special de: 

 obiectivele Strategiei Europa 2020;  

 prioritățile Agendei Teritoriale revizuite UE 2020;  

 obiectivele strategiilor politicilor sectoriale din România.  
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Relaţia cu alte proiecte la nivel european  

La elaborarea SDTR s-a ţinut cont de următoarele acte / proiecte / programe la nivel 
european:  

a. Carta europeană a Amenajării Teritoriului - Carta de la Torremolinos 
(1983)  

Documentul aprobat în cadrul Consiliului Europei stabilește principiile agreate la 
nivel european cu privire la activitatea de amenajare a teritoriului, conținând 
prevederi specifice pentru: zonele rurale, zonele urbane, zonele de frontieră, zonele 
montane, regiunile cu deficienţe de structură, regiunile in declin, zonele de coastă şi 
insulele.  

b. Perspectiva dezvoltării spaţiale a Europei - ESDP (1999)  

Documentul stabileşte pentru prima dată un cadru pentru a asigura o dezvoltare 
teritorială durabilă şi echilibrată a teritoriului european, bazat pe acceptarea 
necesității unei viziuni pan europene asupra viitorului Europei.  

c. Principiile directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a 
continentului european (2000)  

Prin acest document au fost adoptate cele 10 principii ale dezvoltării teritoriale 
durabile ale continentului european:  

o promovarea şi încurajarea dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi de 
îmbunătăţire a relaţiilor dintre oraşe şi sate;  

o promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate;  

o facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere;  

o reducerea degradării mediului; 

o valorificarea şi protecția resurselor şi patrimoniului natural;  

o valorificarea patrimoniului natural ca factor de dezvoltare;  

o dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii;  

o promovarea unui turism de calitate şi durabil;  

o limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.  

d. Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007)  

Prin ratificarea acestui act, statele membre se angajează să integreze principiile şi 
strategiile Cartei de la Leipzig in politicile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale, 
să folosească instrumentul dezvoltării urbane integrate şi să promoveze o organizare 
teritorială echilibrată.  
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e. Cartea verde privind coeziunea teritorială - Transformarea diversității 
teritoriale într-un avantaj (2008)  

Modelul de organizare teritorială a continentului european, în special a rețelei de 
localități, este unic, iar răspunsul politicilor la acest fapt rezidă în acțiuni pe trei 
fronturi - concentrare, conectare și cooperare.  

Regiunile montane, regiunile insulare şi regiunile slab populate se confruntă in unele 
cazuri cu dificultăţi de dezvoltare.  

f. Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii (2010)  

Strategia Europa 2020 se axează pe trei priorități: creştere inteligentă, 
creştere durabilă, creştere favorabilă incluziunii.  

g. Tratatul de la Lisabona  

Tratatul de la Lisabona a adăugat coeziunea teritorială la obiectivele coeziunii 
economice și sociale. Coeziunea teritorială reprezintă un obiectiv politic la nivel 
european. Coeziunea teritorială înseamnă în primul rând recunoaşterea diversităţii 
teritoriale şi nevoia de a construi pe baza acestei diversităţi pentru a genera 
dezvoltare socio-economică.  

Soluţia pentru realizarea coeziunii cu zonele mai puţin dezvoltate, care rămân în 
urmă, este de a conecta oamenii care locuiesc aici cu oportunităţile din oraşele mari. 
Zonele urbane pot fi motoare de creștere și centre de creativitate și inovare.  

De asemenea, coeziunea teritorială înseamnă și abordarea legăturilor dintre mediul 
urban și cel rural.  

h. Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 - Spre o Europă inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse (2011)  

Priorități teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene sunt:  

 promovarea dezvoltării teritoriale policentrice și echilibrate;  

 încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi specifice;  

 integrarea teritorială în regiunile funcţionale transfrontaliere şi 
transnaţionale;  

 asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale 
puternice;  

 îmbunătăţirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunităţi și 
întreprinderi;  

 gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice și culturale ale 
regiunilor.  
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Prioritățile teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene se regăsesc și in 
obiectivele SDTR.  

i. Programul IPA DE cooperare transfrontalieră România – Republica 
Serbia 2014 – 2020  

Acest program are ca obiective şi domenii de intervenţie:  

 promovarea ocupării forţei de muncă şi consolidarea serviciilor de bază pentru  
o creştere inclusivă (prioritatea tematică a); 

 protecţia mediului şi managementul riscurilor (prioritatea tematică b); 

 mobilitate şi accesibilitate sustenabilă (prioritatea tematică c); 

 atractivitate pentru un turism sustenabil (prioritatea tematică d); 

j. programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2014 – 2020  

Strategia Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020 
se bazează pe cinci Obiective Tematice (OT) care sunt aliniate cu aspectele 
identificate ca fiind cele mai de dorit pentru a fi rezolvate prin cooperare 
transfrontalieră:  

 Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii şi gestionarii riscului; 

 Obiectivul tematic 6: Conservarea şi protecția mediului şi promovarea utilizării 
eficiente a resurselor; 

 Obiectivul tematic 7: Promovarea sistemelor de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore; 

 Obiectivul tematic 8: Promovarea ocupării forței de munca sustenabile și de 
calitate și sprijinirea mobilității forţei de muncă. 

 Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților 
publice și a persoanelor interesate și a unei administrații publice eficiente; 

k. Program de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria in perioada 
2014 – 2020  

Programul are 7 axe prioritare:  
 Axa prioritară 1: Protecția comună şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi 

a resurselor (Cooperarea pe resursele naturale şi culturale); 
 

 Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 
blocajelor (Cooperarea privind accesibilitatea); 
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 Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea  pieței 
forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea pe soluţii de afaceri); 
 

 Axa prioritară 4: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare (Cooperarea pe soluții sociale); 

 
 Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii și a gestionării riscurilor şi prevenirea 

dezastrelor (Cooperarea pe gestionarea riscurilor); 
 

 Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni (Cooperarea transfrontalieră); 

 
 Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică. 

  

Legătura SDTR cu documentele naționale  

a. Legea nr. 350/ 2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului (2001)  

Activitatea de amenajare a teritoriului este reglementată în prezent în România de 
Legea nr. 350/ 2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului.  

Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului 
teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel 
naţional și local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, 
urmărindu-se creşterea coeziunii și eficienţei relaţiilor economice și sociale dintre 
acestea.  

Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director și reprezintă 
sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întreg 
teritoriul ţării, planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni 
specializate.  

Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în 
transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi 
programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării 
acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.  

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, se 
fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României.  

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a 
României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru 
o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, 
cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.  

În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, au fost urmărite 
principiile strategice privind:  
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 racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a 
polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport;  

 dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane;  

 promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor 
categorii de teritorii;  

 consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale;  

 protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.  

b. Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (2005)  

Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională în 
România, Legea nr. 151/ 1998 privind dezvoltarea regională în România a permis 
constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a judeţelor 
corespunzătoare.  

c. Planul de amenajare a teritoriului național – PATN 

PATN este suportul dezvoltării complexe si durabile inclusiv al dezvoltării regionale a 
teritoriului și reprezintă contribuția specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului 
european si premiza înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene. 
Planul cuprinde următoarele secțiuni: 

 Secțiunea I - Rețele de transport; 

 Secțiunea II -  Apa; 

 Secțiunea III - Zone de protecție; 

 Secțiunea IV - Zone de risc natural; 

 Secțiunea V - Zone turistice. 

d. Planul de amenajare a teritoriului zonal – PATZ 

PATZ se întocmește pentru teritorii grupate într-o zonă  cu caracteristici comune, 
geografice, economice sau/și de altă natură, care cuprinde în întregime sau parțial 
teritoriul administrativ al mai multor unități teritorial administrative. Acest tip de plan 
generează politici teritoriale zonale pe probleme concrete de interes comun. 

e. Planul de amenajare a teritoriului judeţean - PATJ 

Planul de amenajare a teritoriului județean - PATJ - se întocmește pentru teritoriul 
administrativ al  județului și reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare 
socio - economică a acestuia. PATJ are rol de armonizare a dezvoltării durabile a 
teritoriului și preia prevederile planurilor de amenajare a teritoriului zonal sau 
național. 
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f. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă România Orizonturi 2013-2020-
2030  

Amenajarea teritoriului are un caracter predominant strategic, stabilind direcțiile 
de dezvoltare în profil spațial, care se determină pe baza analizelor multidisciplinare 
și a sintezelor interdisciplinare. Documentele care rezultă din acest proces au un 
caracter atât tehnic, cât și legal, având în vedere că, după aprobarea 
documentațiilor, acestea devin norme de dezvoltare spațială pentru teritoriul 
respectiv. Planurile de amenajare a teritoriului constituie fundamentarea tehnică și 
asumarea politică și legală a strategiilor în vederea accesului la finanțarea 
programelor și proiectelor din fonduri naţionale și europene, în particular prin 
Programul operațional regional și Programele operaționale sectoriale.  

Conceptul de planificare spațială reprezintă un cumul de metode, programe, 
proiecte și acțiuni prin care se realizează dezvoltarea direcționată, ghidată de 
strategii explicite, a spațiului fizic pentru a echilibra componentele economice, 
sociale, culturale și istorice, de peisaj și mediu natural ale unui teritoriu. (SDTR) 

Strategiile, programele și planurile de amenajare integrată în teritoriu și localitățile 
din România vor trebui, prin urmare, să încorporeze orientările comune pentru 
spațiul amenajat european. Se are în vedere evitarea dispersiei zonelor de locuit, 
asigurarea diversității sociale și culturale intraurbane, controlul speculațiilor privind 
spații publice și peisaj, mixajul optim între elementele funcționale și cele sociale.  

g. Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030 (2008)  

Urmare a aprobării de către Guvernul României în anul 2005 a unui Memorandum 
privind liniile directoare de dezvoltare teritorială în anul 2008 a fost elaborat 
Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030. Acest document a fost 
supus consultării publice și având în vedere prevederile legii nr.350/2001 a stat la 
baza elaborării Strategiei de dezvoltare teritorială a României. (SDTR) 

Un concept de dezvoltare teritorială fundamentează și orientează strategia de 
dezvoltare teritorială a României, din perspectiva unui document construit în 
parteneriat și agreat de actorii instituționali, sectoriali și teritoriali.  

Obiectivele strategice propuse de conceptul strategic au fost:  
 Obiectivul 1. Valorificarea periferalității prin dezvoltarea rolului de conector și 

releu la nivel continental și intercontinental; 
 Obiectivul 2. Racordarea la rețeaua europeană de poli și coridoare de 

dezvoltare;  
 Obiectivul 3. Structurarea și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități 

urbane;  
 Obiectivul 4. Afirmarea solidarității urban-rural; 
 Obiectivul 5. Dezvoltarea rurală; 
 Obiectivul 6. Consolidarea și dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al 

dezvoltării regionale;  
 Obiectivul 7. Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;  
 Obiectivul 8. Creșterea competitivității teritoriale;  
 Obiectivul 9. Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și 

cultural.  
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h. Planul de analiză si acoperire a riscurilor1  

Acest plan (PAAR) cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unităților 
administrativ teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective. 

Planul stabilește scopurile, obiectivele, răspunderile, precum și principalele elemente 
și etape de parcurs care trebuie avute in vedere la elaborarea planurilor de analiză și 
acoperire a riscurilor.  

Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați, 
a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei 
situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea 
și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns 
optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

Analiza se realizeazã pe tipuri de riscuri, pe baza datelor și evidenţelor statistice, 
precum și a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze etc., fiind avute în 
vedere: 

a) riscurile naturale: 

b) riscurile tehnologice; 

c) riscurile biologice; 

d) riscurile de incendiu; 

e) riscurile sociale;  

f) alte tipuri de riscuri. 

 

i. Planul național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare 
pentru gestionarea situațiilor de urgență  

Se organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de 
urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă 
natură necesare restabilirii stării de normalitate. 

j. Planurile de management ale ariilor naturale protejate  

Sunt documente oficiale rezultate in urma unor procese continue, care in timp fac 
posibilă realizarea unui management eficient, productiv și adaptabil al ariei protejate.  

Planurile de management pentru siturile Natura 2000 sunt întocmite pentru ariile 
naturale protejate, acele zone terestre, acvatice şi/sau subterane în care există 
specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, 

                                                 
1
 Ordin 132/29.01.2007 Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii - 

cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor 
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peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare 
ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi 
conservare, stabilit conform prevederilor legale.  

k. Planul pentru prevenirea, protecția şi diminuarea efectelor  inundaţiilor 
(PPPDEI) in cadrul bazinelor hidrografice  

PPPDEI face parte din Programul național bazat pe metode științifice / avansate de 
modelare hidraulică,  dar si pe rezultatele unor metode simplificate de generare a 
curbelor de inundabilitate, aplicate in zonele neacoperite de P.P.P.D.E.I. Hărțile de 
hazard la inundaţii prezintă extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu 
diferite probabilităţi de depăşire. 

l. Documentele strategice aferente perioadei de programare financiară 
2014-2020  

Regulamente europene pentru perioada 2014-2020 acordă un rol important abordării 
integrate la nivel teritorial și sectorial, planificării strategice și dimensiunii teritoriale în 
programarea și implementarea programelor operaţionale finanţate din fonduri 
structurale și de coeziune, ceea ce reprezintă o premisă pentru consolidarea 
demersului de planificare strategică teritorială la nivel național, în scopul accesării 
acestor finanțări indispensabile dezvoltării României.  

Capitolul 3 al Acordului de parteneriat (propunerea oficială transmisă de România 
către Comisia Europeană) cuprinde măsurile avute în vedere pentru asigurarea 
abordării integrate a dezvoltării teritoriale în perioada financiară următoare. Sunt 
enunțate principalele priorități teritoriale pentru perioada 2014-2020, în corelare cu 
versiunea preliminară a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, respectiv:  

 Îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile locale și regionale;  

 Promovarea parteneriatelor rural‐urbane;  

 Consolidarea rețelei urbane prin dezvoltare policentrică și specializare 
teritorială;  

 Creșterea accesibilității și conectivității;  

 Acces echitabil la servicii de interes general;  

Trei din cinci priorități naționale de finanțare din Acordul de parteneriat contribuie 
direct la dezvoltarea durabilă: promovarea competitivității economice și dezvoltarea 
locală, dezvoltarea infrastructurii moderne pentru creștere economică și locuri de 
muncă, optimizarea utilizării și protecției resurselor și resurselor naturale.  

De asemenea se menționează necesitatea unor politici și măsuri specifice pentru 
unele zone cu particularități, respectiv: Delta Dunării, zona montană, zona costieră, 
zonele transfrontaliere, zone rurale periferice. Principalele modalități de sprijinire a 
proiectelor care contribuie la realizarea priorităților de dezvoltare teritorială sunt: 
intrumentele de dezvoltare teritorială, axe de finanțare.  
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Investițiile teritoriale integrate reprezintă un instrument de stimulare a creării de 
zone urbane funcționale și de aplicare a acestui obiectiv strategic. Principiile pe 
baza cărora urmează să fie identificate zonele urbane pentru promovarea și 
punerea în aplicare acțiunilor integrate de dezvoltare durabilă sunt:  

 promovarea de diverse acțiuni bazate pe tipologia așezărilor urbane (poli de 
creștere, zone metropolitane, orașe mici, stațiuni turistice);  

 utilizarea dispozițiilor din documentațiile de planificare urbană pentru a 
delimita zonele de intervenție și a stabili tipurile de intervenții;  

 definirea intervențiilor specifice pentru tipurile de zone identificate, pe baza 
zonelor funcționale (zone centrale, zone rezidențiale, zone industriale, etc.);  

 concentrarea pe domenii specifice de intervenție pentru a se asigura o 
abordare mai integrată;  

 stabilirea criteriilor de selecție pentru proiectele de regenerare urbană, 
proiectele urmând a fi selectate în funcție de obiectivul intervenției.  

Din perspectiva dezvoltării urbane, măsurile prioritare sunt: susținerea dezvoltării 
economiei orașelor; îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane; susținerea 
dezvoltării infrastructurii de bază și a mobilității urbane în orașele României.  

În cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), resursele de 

dezvoltare ale țărilor care au cooperat sunt analizate împreună, într‐un mod 
complementar și integrat pentru o dezvoltare mai cuprinzătoare, mai inteligentă și 
mai durabilă a regiunii Dunării și a fiecărei țări în parte. Astfel la nivel național 
programele operaționale vor viza cu prioritate susținerea financiară a proiectelor care 
contribuie la realizarea obiectivelor SUERD.  

Acțiuni comune în domeniul cooperării teritoriale europene pot viza: 
îmbunătățirea cercetării și inovării și a infrastructurii TIC, dezvoltarea turismului și 
promovarea patrimoniului cultural în zonele de frontieră, consolidarea cooperării 

dintre comunitățile relevante, dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere ‐ în domeniul 
transportului și mediului, eliminarea blocajelor legate de fluxurile de transport 
transfrontalier, susținerea dezvoltării infrastructurii (infrastructura de transport, 
tratarea deșeurilor și a apei, managementul dezastrelor și a amenințărilor naturale) 
și îmbunătățirea cooperării.  

m. Programului Operational Regional  2014-2020  

Obiectiv general al  POR 2014-2020 este creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunitătilor locale şi regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să 
asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 
resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului 
tehnologic.  
Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii 
Regiunilor şi promovarea echităţii sociale. 
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n. Programul Operational Infrastructura Mare (POIM )2014 - 2020 

POIM 2014 – 2020 este un document strategic de programare care acoperă 
domeniile transport, mediu şi energie regenerabilă, obiectivul acestuia fiind de a 
contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, luând în considerare obiectivele şi priorităţile specifice tematice 
selectate în funcţie de nevoile naţionale, regionale şi locale. 

 

o. Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020 

PNDR este conceput pentru a sprijini dezvoltarea rurală din România în perioada de 
programare 2014 – 2020. Acesta va oferi oportunități considerabile și va influența, 
prin măsurile sale, atât caracterul, cât și gestionarea mediului în zonele rurale din 
România. 
 

Obiectivele și principiile promovate de aceste documente de importanță 
europeană sau națională au fost preluate in obiectivele SDTR.  
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Capitolul III Aspecte  relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale 
probabile în situația neimplementării planului sau programului propus 

3. 1 Localizare şi organizarea administrativă, date demografice  

Localizare şi organizare administrativă 

România este o ţară de dimensiuni medii la nivelul UE, fiind situată în partea 
central sud-estică a Europei, la jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic şi Munţii 
Urali, în interiorul și exteriorul arcului munţilor Carpați, pe cursul inferior al Dunării, cu 
ieşire la Marea Neagră. România este a 12-a ţară ca suprafaţă din UE, cu o formă 
circulară/elipsoidală, măsurând în linie dreaptă circa 735 km de la est la vest şi circa 
530 km de la nord la sud. România (Figura 3.1) se învecinează la nord cu Ucraina, 
la est cu Republica Moldova (graniţa fiind formată în totalitate de râul Prut) și 
Ucraina, la sud cu Bulgaria (mare parte fiind frontieră fluvială, cu Dunărea), la sud-
vest cu Serbia, iar la vest cu Ungaria. Frontierele României au o lungime totală de 
2.956,4 km, din care 1.877,1 km au devenit, în 2007, graniţe ale UE - spre Serbia, 
Republica Moldova și Ucraina. Din frontiere 1.117,7 km sunt terestre, iar 1.838,7 km 
sunt fluviale şi maritime, litoralul românesc al Mării Negre având lungimea de 245 
km.  

 

Figura 3.1 Împărțirea administrativă la nivel naţional  

Sursa: Studiile de fundamentare SDTR 
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Date demografice 

Suprafața României este de 238.391 km², iar populația României era de 
20.121.641 locuitori la recensământul din anul 2011, densitatea fiind de circa 84 
locuitori/ km². Conform datelor Băncii Mondiale din 2012, PIB-ul României este de 
192,7 mld. $, iar PIB/ locuitor este de 8.800 $. România este alcătuită din 8 regiuni 
de dezvoltare (fără statut administrativ la momentul actual), 41 de județe, 103 
municipii, 217 orașe, 2.861 comune și 12.957 sate. Capitala României, municipiul 
București, are o suprafață de 228 km², populație în anul 2011 de 1.883.425 locuitori, 
și o densitate de circa 8.300 locuitori/ km2.  

3.2 Cadrul natural  

3.2.1 Relieful  

Sistemul teritorial natural cuprinde domeniile teritoriale legate în mod direct de 
elemente non-umane, în mod specific:  

 relief și rețea hidrografică;  

 resurse naturale (sol și subsol);  

 biodiversitate (patrimoniu natural, arii protejate).  

România se remarcă prin următoarele caracteristici geografice: prezintă un 
relief variat, aproape întregul teritoriu este situat în bazinul hidrografic al Dunării, 
are acces la Marea Neagră și este traversată de Munții Carpați. Prezența lanțului 
muntos carpatic se constituie atât ca un avantaj, din punct de vedere al resurselor 
solului și subsolului, cât și ca un obstacol în realizarea conexiunilor cu vestul Europei 
și a infrastructurii de transport.  

Cele 3 trepte morfologice majore (Figura 3.2) cuprinse pe teritoriul României sunt:  

 treapta înaltă, a munţilor Carpați;  

 treapta medie, care corespunde Subcarpaţilor, dealurilor şi podişurilor;  

 treapta joasă, a câmpiilor, luncilor şi Deltei Dunării.  

Cele trei trepte sunt distribuite relativ proporțional pe întreg teritoriul naţional - 35% 
munţi, 35% dealuri și podişuri și 30% câmpii.  

Zona muntoasă reprezintă porțiunea cea mai puțin modificată antropic, cu o 
densitate redusă a populației stabile și localități mici, multe aflate în curs de 
depopulare din cauza migrației. Acest fenomen de slabă antropizare a favorizat 
apariția în regiunile montane a celor mai importante arii protejate: 12 din cele 13 
parcuri naţionale și 9 din cele 15 parcuri naturale. Zona de dealuri și podișuri a fost 
supusă unor intervenţii antropice extinse (așezări urbane şi rurale, infrastructură, 
exploatări forestiere, etc.) fiind expusă unor fenomene de degradare a solului prin 
despăduriri, eroziune, alunecări de teren. Zonele de câmpie sunt cele mai dens 
populate și intens exploatate, arealele naturale ce s-au păstrat reprezentând 
excepţia (cu precădere în luncile principalelor artere hidrografice). Litoralul 
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românesc al Mării Negre este supus unui accentuat proces de eroziune (circa 
2.400 hectare de plajă pierdute în ultimii 35 de ani), afectând activitățile umane și în 
special turismul.  

 

Figură 3. 2 Relief și zone geografice la nivel naţional  

Sursa: Studiile de fundamentare SDTR 

3.2.2 Resursele de sol 

Fondul funciar al României este împărțit astfel:  

 60% din suprafața țării este alocată activităților agricole (cu o medie de 0,45 
de ha/ locuitor teren arabil);  

 fondul forestier ocupă 28% din suprafața țării (procent sub media europeană 
și aflat în continuă scădere);  

 circa 4% este ocupat de apele de suprafață (râuri, lacuri, bălți, la care se 
adaugă platoul continental al Mării Negre);  

 circa 2% terenuri degradate;  

 circa 6% terenuri suport pentru infrastructura fizică.  

Resursele funciare ale țării au un grad natural de favorabilitate mijlocie spre 
slabă, din cauza reliefului fragmentat, texturii predominant grea a solurilor, salinizării 
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și a excesului de umiditate. Resursele funciare ale României oferă condiţii bune 
pentru practicarea unei agriculturi diversificate, dar culturile agricole sunt orientate 
spre monocultură, producţia fiind sub potenţial și inconstantă. Suprafaţa cultivată în 
sistem ecologic este circa 4% din teritoriul naţional.  

Resursele naturale regenerabile și neregenerabile sunt relativ variate, pe tot 
cuprinsul României.  

România dispune de rezerve minerale încă neexploatate estimate la 20 mld. tone 
de minereuri neferoase, feroase și nemetalifere, precum și 74 mil. tone rezerve de 
țiței și 185 mld m³ de gaze naturale. Sub-Carpații și Dealurile de Vest sunt zonele 
cele mai importante, datorită bogatelor resurse de subsol (petrol, gaze, cărbuni, 
sare). Resursele de energie primară fosile și minerale (ţiţei, gaze naturale, cărbune, 
minereu de uraniu) sunt pe cale de epuizare, fiind necesare importuri de energie. 
Volumul apelor subterane are un potențial considerabil, mai ales în ceea ce privește 
rezerva de ape minerale (o treime din totalul UE), din care se valorifică doar 40%.  

Cel mai mare potențial de exploatare este cel dat de resursele regenerabile. 
Există o multitudine de posibilități de exploatare, pe teritoriul României, în urma 
cartărilor zonelor cu potențial putând fi evidențiate:  

 energie eoliană - Dobrogea, Moldova;  

 energie solară - Delta Dunării, Dobrogea, Câmpia Română;  

 energie provenită din micro-hidrocentrale/biomasă - Moldova, munții Carpați, 
depresiunea Transilvaniei, Sub-Carpații și Câmpia Română.  

Potenţialul României în domeniul materiilor prime critice, cu risc ridicat al unei 
penurii de aprovizionare în următorii 10 ani și care sunt importante în lanţul valoric 
pentru competitivitatea industriei la nivelul UE, în special în vederea îndeplinirii 
obiectivelor politicii în domeniul schimbărilor climatice și a inovării tehnologice, este 
scăzut.  

3.2.3 Hidrologie şi hidrogeologie 

Rețeaua hidrografică este diversificată pe tot teritoriul național. Deşi România 
dispune de numeroase surse de apă dulce, activităţile antropice au afectat calitatea 
apelor de suprafaţă și subterane, îndeosebi a celor freatice. Doar puțin peste 
jumătate (57%) din lungimea totală a râurilor monitorizate calitativ reprezintă ape 
care pot fi utilizate pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă. Rețeaua 
hidrografică are particularitatea că în proporție de 97% apele supraterane sunt 
colectate de fluviul Dunărea.  

3.2.4 Condiţii climatice 

Climatul României este temperat continental, cu o serie de variaţii impuse de 
relief: mai arid în partea de est, cu diferenţe mai mari de temperatură între vară și 
iarnă; mai blând în partea de vest, datorită influenţei maselor oceanice și a efectului 
de barieră al Carpaţilor; cu influenţe submediteraneene în partea de sud-vest; mai 
rece în Carpați și în depresiunile intramontane. Aceste diferenţe climatice se adaugă 
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varietăţii reliefului și fac posibilă o mare diversitate a vegetaţiei. Astfel, România este 
singurul stat european în care se întâlnesc 5 regiuni biogeografice: alpină (în Munţii 
Carpați), pontică (în zona costieră), stepică (în partea de est şi sud-est), panonică (în 
partea de vest) și continentală (în restul ţării). Datorită acestor condiţii, România se 
bucură de o biodiversitate extrem de ridicată, la care contribuie şi prezenţa zonelor 
montane şi a zonelor umede (în special lunca și Delta Dunării), dar și intervenţia 
antropică mai redusă.  

3.2.5 Biodiversitatea 

România prezintă o mare biodiversitate și un patrimoniu natural excepțional, 
cu numeroase specii de plante și animale, unele unice la nivelul UE.  

Ecosistemele naturale sau semi‐naturale reprezintă 47% din suprafaţa României: 
ecosisteme forestiere, pajişti, de apă dulce și salmastră, marine și de coastă, 
subterane, habitate naturale şi semi-naturale. Pe teritoriul României există 44 
rezervaţii ştiinţifice, 13 parcuri naţionale, 206 monumente ale naturii, 699 rezervaţii 
naturale, 15 parcuri naturale, 3 Rezervaţii ale Biosferei, 12 situri Ramsar, 383 situri 
de importanţă comunitară și 148 arii de protecție specială avifaunistică.  

Pe teritoriul României există trei Rezervaţii ale Biosferei - Delta Dunării, Retezat, 
Pietrosul Rodnei și 12 zone umede protejate prin Convenția Ramsar - Delta Dunării, 
Insula Mică a Brăilei, Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul 
Techirghiol, Parcul Natural Porțile de Fier, Tinovul Poiana Stampei, Parcul Natural 
Comana, Confluenţa Olt-Dunăre, Lacul Bistreţ, Lacul Iezer-Călăraşi și Lacul Suhaia. 
Ca zonă de protecție și de interes special, Delta Dunării este cu o suprafață de 5.800 
km² cea mai extinsă zonă umedă din Europa și o rezervație de interes mondial.  

Zonele protejate sunt supuse intervențiilor antropice dar și schimbărilor climatice și 
se constituie ca puncte vulnerabile ce necesită atenție specială.  

Ariile protejate ocupă circa 30% din teritoriul naţional, (Figura 3.3) din care ariile 
de interes comunitar (siturile Natura 2000) acoperă cea mai mare parte, suprafaţa lor 
fiind aproximativ de trei ori mai mare decât cea a ariilor protejate de interes naţional 
(aceasta fiind de circa 9%).  

Ariile protejate sunt delimitate aproape exclusiv în areale slab populate: zonele 
montane, cele deltaice și de litoral, albiile majore ale principalelor râuri. Nu sunt 
protejate suficient arealele intens antropizate subcarpatice și de deal. În zonele 

montane există păduri virgine și cvasi‐virgine (circa 1% din suprafața țării) singulare 
în sistemul natural european.  
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Figura 3.3 Arii protejate la nivel naţional  
Sursa: Studiile de fundamentare SDTR 

3.2.6. Resursele naturale 

România dispune atât de resurse neregenerabile (minerale și combustibili fosili), cât 
și de resurse regenerabile (apă, aer, sol, floră, faună sălbatică, inclusiv cele 
inepuizabile; – energia solară, eoliană, geotermală şi a valurilor). 

Resursele naturale de materii prime neregenerabile sunt surse generatoare de 
energie, precum hidrocarburile (petrolul, gazele naturale) și zăcămintele de cărbuni.  
Alte resurse neregenerabile sunt: zăcămintele de minereuri feroase, neferoase, 
nobile, rocile utile. 

Cele mai importante resurse naturale regenerabile ale României sunt: resursele de 
apă (atât ape de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea, cât și ape subterane); 
solul; fauna; flora; pădurile; energia solară; energia eoliană. 

O categorie importantă de resurse regenerabile o reprezintă apele minerale 
(carbogazoase, sulfuroase, feruginoase etc.) şi apele geotermale. 

România deține 27 cursuri interioare de apă importante, dintre care cel mai lung râu 
interior este râul Mureş (761 km lungime), iar cel mai scurt râu este râul Trotuş (162 
km lungime).  
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Cel mai extins bazin hidrografic este bazinul hidrografic al râului Siret, având 
suprafaţa de 42.890 km2. 

În România, există peste 3.450 de lacuri a căror suprafaţă reprezintă circa 1,1% din 
suprafaţa ţării. Acestea sunt în general mici ca suprafaţă, 91,5% dintre ele având 
suprafaţa sub 1 km2. Principalele lacuri naturale ocupă 92.892,3 ha, iar principalele 
lacuri antropice ocupă o suprafaţă totală (la nivel normal de retenţie) de 102.454 ha, 
această suprafaţă incluzând şi suprafaţa lacului Porţile de Fier, între confluenţa 
râului Nera-Dunăre şi baraj, având circa 70.000 ha. (Raportul privind starea mediului 
in România in 2012). 

Cursul Dunării este subdivizat în patru sectoare: sectorul Baziaş-Porţile de Fier; 
sectorul Porţile de Fier - Călăraşi; sectorul Călăraşi-Brăila; sectorul Brăila-Marea 
Neagră. Dunărea reprezintă sursă de apă, sursă de hrană şi sursă de energie (prin 
hidrocentralele de la Porţile de Fier I şi II). 

Dunărea formează la întâlnirea cu Marea Neagră Delta Dunării, cu o suprafaţă totală 
de 4.178 km2, distribuită pe teritoriile a două ţări vecine: România şi Ucraina. 

Marea Neagră asigură legătura României spre mări şi oceane, dar și valorificarea 
bogăţiilor subterane (petrol, gaze naturale), acvatice (fauna piscicolă) şi de uscat 
(turism, agrement). 

Alte categorii importante de resurse regenerabile sunt reprezentate de energia 
eoliană și de cea solară. Legislația României sprijină proiectele în energii 
regenerabile prin sistemul certificatelor verzi, ce permite investitorilor recuperarea 
investițiilor. Certificatele verzi sunt acordate pentru energia electrică produsă din 
surse regenerabile şi livrate consumatorilor. La finalul anului 2011, România ocupa 
locul 10 în topul celor mai atractive ţări din lume în ceea ce priveşte investiţiile în 
energia eoliană, depăşind ţări precum Olanda, Italia, Japonia sau Australia (potrivit 
studiului Renewable Energy Country Attractiveness, publicat de Ernst&Young, 
http://www.forbes.ro, citat in Raportul privind starea mediului in România in 2012).  

Producţia din centralele electrice eoliene în anul 2012 a fost de 2.640,7 milioane 
KWh, în creştere cu 1.397,6 milioane KWh (47%) faţă de anul 2011 (potrivit datelor 
transmise de Institutul Naţional de Statistică, INS și citate in Raportul privind starea 
mediului in România in 2012). Potrivit aceluiași raport, Romania a avut la sfârșitul 
anului 2012, o capacitate de energie eoliană instalată de 1,9 gigawați, reprezentând 
5% din producţia energetică naţională. Parcurile eoliene au fost dezvoltate 
preponderent in Dobrogea, dar conform studiilor de prognoză efectuate, acestea vor 
fi dezvoltate și in alte regiuni ale țării (Moldova și Banat).  

În România sunt recunoscute 56 tipuri de ape minerale naturale. Peste o treime din 
apele minerale ale Europei se regăsesc în România. Unele dintre aceste ape având 
și efect terapeutic. Sunt renumite staţiunile: Băile Herculane, Băile Felix, Covasna, 
Sovata, Băile Tuşnad, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Mangalia, Eforie Nord, Govora, 
Băile Olăneşti, Călimăneşti, Căciulata etc. (Raportul privind starea mediului in 
România in 2012).  

http://www.forbes.ro/
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O altă categorie importantă de resurse regenerabile este reprezentată de solurile 
fertile, precum cernoziomurile din Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podişul 
Moldovei, Câmpia Transilvaniei, Dobrogea şi alte zone. 

Din suprafaţa totală a ţării, 61,7% este suprafaţă agricolă, 28,28% este suprafaţă 
ocupată cu păduri şi vegetaţie forestieră, iar 10,02% reprezintă suprafaţa apelor şi 
alte suprafeţe. Solurile agricole ocupă 14,7 milioane ha, cele arabile ocupă 9,4 
milioane ha, iar cele forestiere circa 6,7 milioane ha. (Raportul privind starea 
mediului in România in 2012).  

De asemenea, biodiversitatea reprezintă o categorie importantă de resurse a 
României. România este o ţară cu o mare diversitate biologică şi cu un procent 
ridicat de ecosisteme naturale. Vegetaţia este variată și caracteristică a trei zone de 
vegetaţie: alpină, forestieră şi de stepă. Vegetaţia alpină, din zonele montane, este 
vulnerabilă la factorii de mediu şi factorii antropogeni, deoarece se regenerează 
extrem de greu. Vegetaţia de stepă şi de silvostepă, care ocupă zonele cu deficit de 
umiditate din Podişul Dobrogei, Câmpia Română, Podişul Moldovei şi Câmpia de 
Vest, a fost, în cea mai mare parte, înlocuită prin culturi agricole. (Raportul privind 
starea mediului in România in 2012). 

Fauna României este foarte bogată în specii. Dintre speciile existente, unele sunt 
ocrotite, atât prin acte de importanță națională (OUG 57/2007), cât și prin acte 
europene sau internaționale (Directiva Habitate, Directiva Păsări, Convenția Bonn, 
etc), iar alte specii sunt de interes cinegetic sau economic. Pădurile României 
conservă un genofond de mare diversitate.  

La finalul anului 2012, pe teritoriul României, existau următoarele arii naturale 
protejate: 44 rezervaţii ştiinţifice, 13 parcuri naţionale, 206 monumente ale naturii, 
699 rezervaţii naturale, 15 parcuri naturale, 148 arii de protecţie specială 
avifaunistică, 3 rezervaţii ale biosferei (Delta Dunării, Retezat, Rodnei), 383 situri de 
importanţă comunitară și 12 zone umede de importanţă internaţională. (Raportul 
privind starea mediului in România in 2012). 

3.3 Condiții sociale si economice, dotări si utilități 

3.3.1 Fondul locativ si infrastructura localităților 

Romania, conform datelor prezentate de INS la sfârșitul anului 2011 dispunea de un  
fond de 8,468 milioane unități locative. Aceasta cifra reprezintă aproximativ 420 
locuințe la 1.000 locuitori, având in vedere numărul de 20.121.641 locuitori 
înregistrați la sfârșitul anului. In perioada 2006 - 2001, fondul locativ din proprietatea 
statului s-a menținut constant in jurul valorii de 195 mii locuințe, pe când fondul din 
proprietate privată a crescut de la an la an, ajungând de la o valoare de 8.036 mii, la 
8.272 mii locuințe. In mod corespunzător a crescut și numărul camerelor de locuit cât 
și suprafața locuibilă. Datele comparative sunt prezentate in tabelul 3.1. 

Industria construcțiilor a României a avut în anul 2007 o creștere de 32%, fapt care o 
plasează pe locul doi în Uniunea Europeană, după Slovacia. 

Aproape 88,4% din totalul fondului locativ este ocupat. Gospodăria medie este 
compusă din 3 persoane, ceea ce este relativ mult față de indicele similar de 2,4 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2007
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacia


STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  32  

persoane/gospodărie existent in medie in cele 28 țări ale UE. Ca rezultat al 
privatizării masive a fondului locativ public închiriat, gradul de ocupare a locuințelor 
de către proprietarii acestora a crescut până la 81% (2003) cu tendința de creștere in 
continuare. Intre anii 1990 și 2004 circa 2,2 milioane locuințe s-au vândut, ceea ce 
reprezintă 27% din fondul total de locuințe. Fondul de locuințe sociale destinat 
închirierii este de cel mult 2,7%. Datorită ocupanților și calității tehnice a clădirilor, 
reabilitarea locuințelor a devenit o provocare primordială. Această acțiune se 
desfășoară in cadrul Programului de reabilitare termică a locuințelor. 

 Tabel 3.1  Fondul de locuințe2 

Anul 

 

Existent la sfârșitul anului 

Locuințe  

(mii) 

Camere de 

locuit (mii) 

Suprafața 

locuibilă (mii 

m2) 

 

 

2006 

 

Total 

 

Proprietate majoritar de stat 

 

Proprietate majoritar privată 

8231 

 

195 

21273 

 

355 

314542 

 

5690 

8036 20918 308852 

2007 Total 

Proprietate majoritar de stat 

 

Proprietate majoritar privată 

8270 

191 

21428 

346 

317834 

5525 

8079 21082 312309 

2008 Total 

Proprietate majoritar de stat 

 

Proprietate majoritar privată 

8329 

191 

21638 

344 

322205 

5521 

8138 21294 316684 

2009 Total 

Proprietate majoritar de stat 

 

Proprietate majoritar privată 

8385 

193 

21841 

347 

326413 

5521 

8192 21494 320786 

2010 Total 

Proprietate majoritar de stat 

8428 

195 

22011 

21662 

330008 

324318 

                                                 
2
 INS Anuar Statistic: Fondul de locuințe 
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Proprietate majoritar privată 

8233 21662 324318 

2011 Total 

Proprietate majoritar de stat 

 

Proprietate majoritar privată 

8468 

196 

22168 

351 

333349 

5761 

8272 21817 327588 

 

In tabelul 3.2 este analizat numărul de locuințe terminate in perioada 2006 - 2011 si 
dotările acestora, pe total țară, in mediul urban și in mediul rural. Din analiza datelor 
prezentate in tabel se poate distinge faptul că marea majoritate a locuințelor 
terminate in mediul urban sunt racordate la rețeaua electrică, la sistemul de 
alimentare cu apă potabilă, la sistemul de canalizare și sunt încălzite cu centrale 
termice proprii sau sunt conectate la rețeaua de termoficare colectivă.  

In mediul rural conectarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă și la canalizare 
arată că mai puțin de jumătate din locuințele construite in aceeași perioadă nu sunt 
racordate la aceste sisteme. 

Tabel 3.2 Numărul locuințelor terminate si tipul instalației cu care sunt dotate3 

Tipul instalației 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
 

39638 47299 67255 62520 48862 45419 

Rețea electrică 
 

39268 46755 66942 62020 48613 45146 

Alimentare apă potabilă 
 

25394 34101 53096 49293 38297 37302 

Canalizare 
 

21351 27717 43535 39623 28515 29367 

Centrală termică 
inclusiv termoficare 

 

20259 28150 47076 44480 33404 31568 

Sobe cu gaze 1486 1442 1014 906 727 509 

Sobe cu combustibil solid 

și lichid 

17709 17328 18523 16616 14310 12626 

Urban 
 
 
 
 
 
 

Total 
 

18810 23799 32553 31417 22786 19988 

Rețea electrică 
 

18793 23745 32495 31227 22763 19950 

Alimentare apă potabilă 
 

16377 21252 29946 28534 21095 18676 

Canalizare 15470 19189 26782 25997 18265 16304 

                                                 
3
 INS Anuar Statistic: Fondul de locuințe 
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Centrala termică inclusiv 
termoficare 

14691 19516 29032 27708 19840 17361 

Sobe cu gaze 959 819 545 428 372 282 

Sobe cu combustibil solid 
și lichid 

3109 3299 2801 3111 2480 2043 

Rural 
 
 

Total 20828 23500 34702 31103 26076 25431 

Rețea electrică 
 

20475 23010 34447 30793 25850 25196 

Alimentare apă potabilă 
 

9017 12849 23150 20759 17202 18626 

Canalizare 
 

5881 8528 16753 13626 10250 13063 

Centrală termică inclusiv 
termoficare 

5568 8634 18044 16772 13564 14207 

Sobe cu gaze 527 623 469 479 355 227 

Sobe cu combustibil solid 
și lichid 

14600 14029 15722 13505 11830 10583 

 

 

Evoluția economică de-a lungul perioadei de tranziție a determinat schimbări și in 
politica sectorului locativ.  

Privatizarea a contribuit la promovarea drepturilor de proprietate, dar a determinat 
si o drastică reducere a fondului de locuințe de stat și a condus la apariția unor 
dificultăți majore in legătură cu satisfacerea cererii de locuințe și a coeziunii sociale. 

Descentralizarea  a încurajat apariția și dezvoltarea sectorului privat, dar a 
determinat totodată o scădere drastică a fondurilor publice investite in construcția de 
locuințe și in infrastructura necesară unei locuințe civilizate.  
Majoritatea primăriilor sunt practic incapabile să facă față independent problemelor 
locative ale grupurilor sociale defavorizate.  
Reducerea numărului de locuitori și îmbătrânirea populației ar trebui să reducă 
cererea de locuințe, însă creșterea numărului de proprietari de locuințe și suprafața 
utilă redusă pe persoană, menține o cerere semnificativă pentru noi locuințe. 
Retrocedarea  include procese încă in curs de derulare la instanțele judecătorești, a 
provocat multe neplăceri, in special datorită practicilor corupte și insuficientelor spații 
locative disponibile pentru asigurarea compensației.  
Aproximativ 67% din fondul de locuințe existent a fost construit după 1960. Aceste 
clădiri sunt afectate de calitatea slabă a izolației termice și de procesul de 
deteriorare continuă. Privatizarea fondul locativ a făcut ca reabilitarea să devină și 
mai dificil de realizat, întrucât foarte putini proprietari realizează faptul că locuința lor 
are in mod real nevoie de îmbunătățiri. Majoritatea proprietarilor au serioase 
probleme financiare privind întreținerea locuințelor lor. In aceste condiții, proprietarii 
fie nu mai sunt interesați in reabilitarea spațiului lor locativ, fie renunță la soluția 
îmbunătățirii condițiilor de viață din cauza imposibilității de a suporta cheltuielile de 
reparație. Trebuie de asemenea menționat faptul ca mulți proprietari încă mai 
consideră că statul trebuie sa le asigure sprijinul material necesar in aceasta 
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problemă, așa cum erau ei obișnuiți in perioada vechiului regim. Cu alte cuvinte, ei 
doresc sa beneficieze de avantajele deținerii unei proprietăți, dar refuză 
responsabilitatea pe care un asemenea statut o implică. Numai 27% dintre 
proprietarii din zona urbană locuiesc in case individuale, 46% au încă probleme cu 
spațiul de locuit insuficient (conform statisticilor I.N.S.)  
Cea mai mare parte a fondului locativ situat in clădiri cu mai multe etaje este 
conectată la rețeaua publică de încălzire aflată parțial in stare tehnică proastă. In 
prezent se manifestă tendința de a utiliza alte sisteme de încălzire, in special in noile 
construcții. 
Cu o suprafață medie a locuințelor mai mică de 40 m2 și numai 15 m2 suprafața 
medie locuibilă pe cap de locuitor (suprafața utilă include bucătăria, coridoarele etc. 
și este cu 20% – 30% mai mare), România are o mare problemă in ceea ce privește 
cantitatea. In cele 27 țări membre UE o locuință are o suprafață utilă medie de 87 m2 

și respectiv 36 m2 pe cap de locuitor.  
Furnizarea de locuințe este puternic influențată de privatizarea masivă din ultimii 20 
ani, de volumul redus al noilor construcții și de investițiile insuficiente in fondul de 
locuințe existent. Privatizarea a contribuit la asigurarea posibilității de a avea o 
locuință, cel puțin pentru locatarii acestora. Situația este diferită in cazul 
gospodăriilor care intră pe piața imobiliară. Trei categorii de locuitori sunt afectate in 
mod special de penuria de locuințe accesibile: tinerii, persoanele care se muta dintr-
o localitate in alta și cei cu venituri mici. 

 

3.3.2 Servicii de sănătate 

Sănătatea in România se situează in general sub standardele europene, cu mari 
discrepanțe intre mediul urban și cel rural. Accesul la sistemele de sănătate este 
limitat în multe zone rurale. În anul 2001 cheltuielile de sănătate au fost egale cu6-
5% din produsul intern brut. În 2005 erau 1.9 medici și 7.7 paturi de spital la 1000 de 
persoane.  

Sistemul este finanțat de Comisia Națională a Fondului de asigurări sociale de 
sănătate, la care angajatorii și angajații fac contribuții obligatorii. Asigurările private 
de sănătate se dezvoltă încet. Pentru că finanțarea publică a scăzut, aproximativ 
36% din populație cheltuiește pentru asistență medicală din buzunar.  

Rețeaua națională include: 

 Spitale orășenești, județene și de specialitate; 

 Centre medicale complexe, private și de stat; 

 Cabinete medicină de familie și de specialitate; 

 Policlinici; 

 Institute medicale, farmacii, cabinete stomatologice; 

 Cabinete de psihologie, consiliere, resurse umane. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
http://ro.wikipedia.org/wiki/2005
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Cele mai frecvente cauze de deces sunt bolile cardiovasculare și cancerul. Bolile 
transmisibile, cum ar fi tuberculoza, sifilis, hepatită virală sunt mai frecvente decât în 
restul Europei. Incidența virusului "sindromul imunodeficienței dobândite" (HIV 
/ SIDA) este de mai puțin de 0.1 %. Cu toate acestea, ratele ridicate de boli venerice, 
lipsa de educație despre prevenirea HIV și creșterea consumului 
de droguri intravenoase sunt factori care ar putea duce la creșterea ratei substanțial 
în viitor.  

Numărul de cazuri de SIDA la copii este unul dintre cele mai mari din Europa, din 
cauza transfuziilor nesigure de sânge în spitale și clinici in ultimii ani din timpul epocii 
comuniste. În 2006, un procent estimat de 7.200 de români sub 20 ani au fost 
infectați în acest mod. 

În august 2010, în România existau 425 de spitale. Din acestea, 16 spitale 
aparțin CFR (tabel 3.3). 

În prezent (mai 2010) doar 4,1 milioane de români plătesc contribuția la sănătate, în 
timp ce 11,6 milioane sunt scutiți, din diferite motive, de la această plată. În total 
există 16,7 milioane de oameni care beneficiază de servicii de sănătate. Contribuția 
la sănătate a angajatorului și a angajatului este în prezent de 10,7%. 

În mai 2010, Guvernul avea în plan să închidă 150-200 de spitale din cele 
aproximativ 450 existente în întreaga țară, iar personalul din unitățile medicale va fi 
redistribuit, în funcție de nevoi, decizia fiind luată în urma discuțiilor cu Fondul 
Monetar Internațional. 

De asemenea, spitalele vor fi clasificate în patru categorii: 

 cele pentru boli cronice; 

 pentru boli acute; 

 îngrijiri sociale și  

 îngrijiri pentru persoanele vârstnice. 

 În documentul aprobat însă ulterior de Guvern nu se mai regăsește măsura 
desființării spitalelor, ci este menținută doar obligația de a reduce numărul de paturi 
în spitale cu 9.200. 

Din 1 aprilie 2011, 67 de spitale au fost închise, Ministerul Sănătății propunând 
reorganizarea lor în cămine de bătrâni. 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tuberculoza
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sifilis
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatit%C4%83_viral%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindromul_imunodeficien%C8%9Bei_dob%C3%A2ndite&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://ro.wikipedia.org/wiki/HIV
http://ro.wikipedia.org/wiki/Droguri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/2006
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83ile_Ferate_Rom%C3%A2ne
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bional
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 Tabel 3.3  Evoluția principalelor unități sanitare4 

                 Perioada 

Număr 

2006 2011 

Spitale 436 464 

Policlinici 260 262 

Cabinete medicale de familie 10969 11211 

Cabinete medicale de specialitate 6878 9452 

Cabinete stomatologice 9948 12613 

Farmacii și puncte farmaceutice 6209 8293 

Creșe  273 295 

 

În România lucrează aproximativ 50.000 de medici, potrivit unor estimări din 
octombrie 2009, iar salariul unui medic rezident variază între 170 și 340 de euro pe 
lună în sistemul medical de stat. 
 

Tabel 3.4  Evoluția principalelor categorii de personal medico - sanitar5 

Anul 

Personal  

(mii persoane) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Medici 47 48 50 50 52 53 

Stomatologi 11 12 12 12 13 13 

Farmaciști 10 11 12 12 14 15 

Personal sanitar mediu 127 136 132 130 127 126 

 

3.3.3 Învățământ si educație 

Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie. 
Structura sistemului de învăţământ din România cuprinde: 

 învăţământul preşcolar; 

 învăţământul primar; 

 învăţământul secundar inferior; 

 învăţământul general obligatoriu; 

 învăţământul secundar superior; 

 şcolile de arte şi meserii; 

                                                 
4
 INS Anuar StatisticSanatatea 

5
 INS Anuar StatisticSanatatea 
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 şcolile de ucenici; 

 învăţământul post-liceal şi 

 învăţământul superior. 

După 1989 învăţământul românesc a înregistrat progrese în ciuda condiţiilor 
economice dificile şi a schimbărilor care au intervenit în viaţa socială. După 1998 a 
fost demarată reforma în educaţie, ca urmare a democratizării treptate şi a infuziei 
fondurilor europene şi ale Băncii Mondiale. 

Învăţământul primar 

Învăţământul primar cuprinde clasele I-IV şi funcţionează numai ca învăţământ cu 
formă de zi, de regulă, cu program de dimineaţă. Vârsta de încheiere a 
învăţământului primar este de 10-11 ani. 

Învăţământul secundar inferior 

Învăţământul secundar inferior sau gimnaziul cuprinde clasele V-VIII şi funcţionează 
în general ca învăţământ cu formă de zi. Se finalizează cu susţinerea unor teze cu 
subiect unic în clasele a VII-a şi a VIII-a. Vârsta de încheiere a gimnaziului este de 
14-15 ani. 

Tabel 3.5 Populația școlară, pe niveluri de educație6 

                 Perioada 

Procentaj % 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011

2012 

Primar (preșcolar) 14.9 14.8 15.1 16.0 16.7 17.6 

Primar (clase I - IV) 21.2 19.6 19.9 20.2 20.6 21.2 

Secundar 45.0 44.0 43.2 43.7 44.3 45.0 

Post secundar 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 2.1 

Terțiar (superior) 18.1 20.6 20.6 18.6 16.7 14.1 

 

Învăţământul secundar superior 

Învăţământul secundar superior cuprinde liceele care organizează cursuri de zi, cu 

durata de patru ani (clasele IX-XII) şi cursuri serale sau fără frecvenţă. Liceul este 

structurat pe trei filiere: 

 filiera teoretică - cu profilurile: real şi umanist;  

 filiera tehnologică - cu profilurile: exploatarea resurselor naturale, protecția 

mediului, servicii şi tehnic şi  

 filiera vocaţională - cu profilurile: artistic, sportiv şi teologic.  

Studiile liceale se încheie cu un examen naţional de bacalaureat. 

                                                 
6
 INS Anuar Statistic: Educație 
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Învăţământul superior 

Învăţământul superior se organizează în trei cicluri conform Legii nr. 288 din 24 
iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, respectiv: 

 studii universitare de licenţă; 

 studii universitare de masterat şi  

 studii universitare de doctorat.  

Ciclul I al studiilor superioare cuprinde studii universitare de licenţă, corespunzător 
unui număr cuprins între minimum 180 de credite (licenţă 3 ani) şi maximum 240 de 
credite (licenţă 4 ani), conform Sistemului European de Credite de Studiu 
Transferabile (ECTS).  

Ciclul II cuprinde studii universitare de masterat care corespund unui număr de 
credite de studiu transferabile cuprins, de regulă, între 90 şi 120. La învăţământul de 
zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1 până la 2 ani.  

Ciclul III cuprinde studiile universitare de doctorat care au, de regulă, o durată de 3 
ani. 

Învăţământul superior de scurtă durată, care s-a desfăşurat în colegiile universitare 
existente la data publicării Legii nr. 288 din 24 iunie 2004, s-a reorganizat în studii 
universitare de licenţă, în domeniile existente sau apropiate, iar absolvenţilor cu 
diplomă de învăţământ superior de scurtă durată li s-a dat posibilitatea de a continua 
studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I. 

In tabelele 3.6 si 3.7 este prezentată evoluția procentuală a personalului didactic pe 
nivele de educație in ciclurile școlare 2006/2007 și 2011/2012. Din analiză se 
constată faptul că in mare se mențin aceleași cifre la un interval de 5 ani, reflectând 
aceeași structură de învățământ. 

 
Tabel 3.6 Personalul didactic, pe niveluri de educație in perioada 2006 - 20077 

Procentaj Învățământ 

preșcolar primar și 
gimnazial 

liceal profesional  postliceal 
și de 
maiștri 

superior 

[%] 13.2 51.1 22.4 22.0 0.3 11.0 

 

Tabel 3.7  Personalul didactic, pe niveluri de educație in perioada 2011 - 20128 

Procentaj Învățământ 

preșcolar primar și 
gimnazial 

liceal profesional  postliceal 
și de 
maiștri 

superior 

[%] 15.1 48.9 24.0 24.0 0.5 11.5 

 

                                                 
7
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Procentajul elevilor care studiază o limbă străină este in creștere in zona ciclului 

liceal. 

  Tabel 3.8 Ponderea elevilor care studiază o limba străină (prima limba modernă), in 

total elevi din învățământ preuniversitar9 

                 Perioada 

Procentaj % 

2006 - 2007 2011 - 2012 

Primar  22.3 21.0 

Gimnazial 35.9 36.1 

Liceal 30.7 39.7 

Învățământ profesional 9.7 0.4 

Învățământ postliceal si de maiștri 1.4 2.8 

 

Școlile de arte și meserii 

În funcţie de profilul şi complexitatea pregătirii, şcolile de arte şi meserii organizează 
cursuri de zi şi serale cu durata de doi până la patru ani pentru absolvenţi de 
gimnaziu care au obţinut certificat de absolvire. Studiile se încheie cu un examen de 
absolvire în urma căruia se obţine o diplomă ce atestă pregătirea ca muncitor 
calificat în meseria aleasă. Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii au posibilitatea de a 
frecventa învăţământul liceal la forma serală. 

Şcolile de ucenici funcţionează în cadrul şcolilor de arte şi meserii, iar studiile sunt 
preponderent practice şi au o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea 
meseriilor. Se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu cu sau fără certificat de absolvire. 
Studiile se încheie cu un examen de absolvire în urma căruia se obţine o diplomă ce 
atestă pregătirea ca muncitor calificat în meseria aleasă. 

 Tabel 3.9 Absolvenți pe niveluri de educație10 

                 Perioada 

Procentaj % 

2006 - 2007 2010 - 2011 

Învățământ gimnazial 32.3 34.0 

Învățământ liceal 27.6 30.0 

Învățământ profesional 19.7 5.1 

Învățământ postliceal și de maiștri 1.9 3.2 

Învățământ superior 18.5 27.7 

 

                                                 
9
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Învăţământul post-liceal 

Învăţământul post-liceal este organizat din iniţiativa Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării sau la cererea agenţilor economici. Studiile au o durată de 1-3 ani, în 
funcţie de complexitatea profesiilor. În învăţământul post-liceal admiterea se face 
prin concurs. 

Cel mai scăzut nivel de instruire îl regăsim în orașele mici, cu profil agricol sau 
agroindustrial, implicit cu oportunități limitate de ocupare a persoanelor cu studii 
superioare și cu acces limitat al populației la educația terțiară. Tinerii absolvenți de 
studii superioare din aceste localități migrează, într-o proporție covârșitoare, în 
marile centre urbane sau în străinătate, unde oportunitățile de găsire a unui loc de 
muncă pe măsura calificării lor sunt sporite.  

 

3.3.4 Transporturile 

Transportul reprezintă un sector important al economiei atât din punct de vedere al 
contribuţiei sale directe la crearea produsului intern brut cât şi prin prisma rolului său 
în circulaţia bunurilor şi implicit în realizarea valorii adăugate brute a celorlalte 
ramuri. Transporturile pot fi considerate o continuare firească a procesului de 
producție. 

Nivelul de dezvoltare a căilor de comunicații și transport depinde de gradul de 
dezvoltare economică a fiecărui stat, de progresul științei și tehnicii, de intensitatea 
traficului de mărfuri și călători și de condițiile naturale. 

Transportul, cu o pondere de circa 7% în produsul intern brut, reprezintă a doua 
categorie de servicii, după comerţ, ca importanţă în sectorul terţiar şi în acelaşi timp 
o activitate cu o contribuţie la creşterea economică echivalentă cu a agriculturii. Spre 
deosebire de aceasta, transporturile au o evoluţie constantă, în ritmuri anuale de 
creştere ridicate. 

După mediile în care se desfășoară, transporturile și comunicațiile se încadrează în 
patru mari categorii:  

- pe uscat: feroviare, rutiere; 

- pe apă: fluviale, maritime, canale; 

- aeriene: aeronave;  

- speciale: conducte, magistrale, telegraf, telefon, radio, aerospațiale.   

 
In tabelul 3.10 sunt prezentate valori ale traficului de călători pentru cele trei 
modalități de transport. 
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Tabel 3.10 Transport de pasageri, pe modul de transport11 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Transportul interurban si internațional de pasageri (mii pasageri) 

Transport 
feroviar 

94441 88264 78252 70332 64272 61001 

Transport rutier 228009 231077 296953 262311 244944 242516 

Transp. căi 
navigabile 
interioare 

190 211 194 161 84 125 

Transp. aerian 5497 7831 9077 9093 10128 10783 

 

Din tabel se remarcă faptul că numai transportul rutier și transportul aerian au 
cunoscut creșteri, in timp de traficul de călători pe calea ferată și pe râurile interioare 
au cunoscut declinuri semnificative. 

Transporturi pe uscat 

După revoluția din 1989, când a căzut regimul comunist, România a rămas cu una 
din cele mai mari, dense și utilizate rețele de căi ferate din Europa, dar, în același 
timp, a rămas în urmă cu infrastructura. Acest lucru, combinat cu decăderea 
economică din anii 1990, cauzată de trecerea țării la economia de piață, a dus la 
intrarea companiei CFR într-o relativă perioadă de declin. 

Traficul feroviar este înlesnit de construcții speciale de mare tehnicitate: terasări, 
poduri, tuneluri etc. Principalele poduri de cale ferată traversează Dunărea (la 
Giurgiu - Ruse făcând legătura cu Bulgaria și la Fetești - Cernavodă înlesnind 
circulația către litoralul românesc) și Prutul (la Ungheni, spre R. Moldova). Cele mai 
lungi tuneluri feroviare din România sunt: Leșul Ursului (6.000 m), Teliu (4375 m), 
Romuli - Maramureș (2.388 m), Mestecăniș (1.800 m). 

Performanţa utilizării căii ferate din România, chiar cu nivelul scăzut de calitate a 
serviciilor, măsurate prin viteza comercială, este doar la jumătate faţă de media UE. 
În transportul de mărfuri, se înregistrează o proporţie de 28% din totalul tonelor/km 
transportat, ceea ce ne situează la aproape jumătate de maxima UE. Se poate 
aştepta ca investiţiile în infrastructura feroviară să conducă cel puţin la o stabilizare a 
utilizării acesteia în transportul de mărfuri, ceea ce apoi va genera efecte benefice și 
pentru reducerea congestiei arterelor rutiere şi diminuarea efectelor negative ale 
transportului mărfurilor pe şosele.  

 

 

 

 

                                                 
11

 INS Anuar Statistic: Transporturi, posta si telecomunicatii 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_din_1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990


STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  43  

Tabel 3.11  Mijloace de transport feroviar, pe căi navigabile interioare si maritim12 

 U.M. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transport feroviar 

Locomotive - total 
din care: 
 
 
Electrice  
 
Diesel  

număr 1982 1986 1907 1845 1834 1823 

număr 751 751 719 689 683 680 

număr 1105 1105 1083 1052 1047 1040 

Vagoane pt. 
trenuri marfă 

număr 
 

55503 54713 47420 45505 43311 42624 

Vagoane pasageri număr 5522 5326 5105 5137 4904 4483 

Transport căi navigabile interioare 

Nave fără 
propulsie pt. 
mărfuri 

număr 1207 1199 1221 1232 1208 1097 

Remorchere si 
împingătoare 

număr 246 250 256 258 239 234 

Nave pasageri număr 60 72 75 65 67 127 

Transport maritim 

Nave pt. marfă din 
care: 
- Nave mărfuri 
generale 
- Mineraliere  
 
- Petroliere  

număr 35 31 27 24 26 23 

număr 9 7 6 5 5 4 

număr 1 - - - - - 

număr 8 9 9 10 10 8 

 

Din datele prezentate in tabelul 3.11 se trage concluzia că zestrea materială a 
segmentului de transport pe căile ferate s-a degradat constant, pe lângă 
dezafectarea unor linii, se constată reducerea numărului de garnituri, a locomotivelor 
de toate tipurile și a numărului vagoanelor de marfă și de călători. Creșterea 
îngrijorătoare a duratei de parcurs ca și a condițiilor de călătorie au contribuit, de 
asemenea, la scăderea considerabilă a utilizării trenului in favoarea celorlalte moduri 
de transport, in special cel rutier. 

Rețeaua căilor ferate române are o lungime totală de 10.777 km, din care 33% este 
electrificată; densitatea cailor ferate este de 15,9 km la 1.000 km2 (Tabel 3.12). 

 

 

 

 

                                                 
12

 INS Anuar Statistic: Transporturi, posta si telecomunicatii 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  44  

Tabel 3.12 Liniile de cale ferată in exploatare (la sfârșitul anului 2011)13 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Km 

Total: 
 
din care electrificate 

10789 10777 10785 10784 10785 10777 

3965 3974 3974 4002 4020 4020 

Linii cu ecartament 
normal(*) 
      Cu o cale 
      Cu două căi 

10731 10639 10646 10645 10645 10638 

7722 7730 7737 7736 7736 7729 

3009 2909 2909 2909 2909 2909 

Linii cu ecartament îngust  1 4 5 5 5 4 

Linii cu ecartament larg 57 134 134 134 135 135 

 In procente față de total [%] 

Total: 
 
din care electrificate 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

36.8 36.9 36.8 37.1 37.3 37.3 

       

Linii cu ecartament normal 
      Cu o cale 
 
      Cu două căi 

99.5 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 

71.6 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

27.9 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 

Linii cu ecartament îngust  - - - - - - 

Linii cu ecartament larg 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

(*) Linii la care distanța dintre sine este de 1435 mm 

 

Rețeaua feroviară este dispusă în funcție de văile transversale (radiar) și în 
concordanță cu treptele de relief (concentric) și organizată în opt magistrale ce 
pornesc din București către extremitățile țării: Timișoara, Arad, Oradea, Satu-Mare, 
Suceava, Iași, Galați și Constanța. Trecerea către rutele internaționale se face prin 
intermediul punctelor de frontieră: Giurgiu, Moravița, Curtici, Episcopia Bihor, 
Vicșani, Ungheni, Negru Vodă. In tabelul 3.13 sunt prezentate procentual tipurile de 
mărfuri transportate pe calea ferată in anul 2011. 

Din cifrele prezentate se trage concluzia ca ponderea cea mai mare este 
reprezentată de transportul cărbunelui, cocsului, gazelor lichefiate și produselor 
petroliere care nu pot fi transportate decât pe calea ferată. 
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Tabel 3.13 Principalele tipuri de mărfuri transportate pe căile ferate in anul 201114 

Marfa Structura calculată  in 

"mii tone" [%] 

Structura calculată in 

"mii tone - km"[%] 

Cărbune si lignit; țiței si gaze 
naturale 

46.3 18.2 

Minereuri metalifere si alte 
produse de minerit:turba, uraniu, 
toriu 

3.9 4.4 

Cocs, produse rafinate din petrol 22.6 38.5 

Chimicale, produse chimice, 
mase plastice, combustibil 
nuclear 

6.9 21.2 

Metale de baza:produse fabricate 
din metal 

5.8 6.3 

Alte tipuri de mărfuri 14.5 11.4 

 
Transporturi rutiere 

Lungimea totală a șoselelor în România este de 79.904 km si 546,2 km autostradă. 
Densitatea șoselelor este de 306,7 km la 1000 km2 si 30,2 autovehicule pe un km de 
drum. 
Legătura cu țările din nordul si vestul continentului se face prin intermediul drumurilor 
internaționale:  

- E 60, face legătura cu litoralul românesc, prin Transilvania cu Franța, 
Germania, Italia, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria;  

- E 70 leagă Serbia, Italia, prin România (Moravița, Timișoara, Drobeta, 
Craiova, București, Giurgiu), cu Bulgaria, Turcia, Grecia;  

- E 85 leagă Polonia, Ucraina, prin România (Suceava, Bacău, Urziceni, 
București, Giurgiu) cu sudul continentului.  

Principalele puncte de frontieră sunt: Moravița, Nădlac, Borș, Siret, Albita, Negru 
Voda, Giurgiu. Principalele poduri rutiere sunt cele de pe Dunăre: Giurgiu - Ruse, 
Calafat - Vidin, Fetești - Cernavoda, Giurgeni - Vadu Oii și peste Prut la Albița.  

Cea mai mare densitate de drumuri se înregistrează în regiunea Bucureşti-Ilfov, 
regiunea Sud, Sud-Vest și Nord. Regiunile Nord-Vest şi Vest, aşezate la intersecţia 
axelor de comunicare N-S și E-V, dispun de o reţea destul de densă, dezvoltată şi 
repartizată echilibrat în teritoriu. Se înregistrează o degradare a celei mai mari părţi a 
reţelei rutiere, în ciuda faptului că în ultimele două decenii au fost modernizaţi peste 
5.000 km de drum naţional. Ponderea drumurilor modernizate în teritoriu este 
scăzută, ceea ce are consecinţe negative în atragerea unor largi teritorii în activităţi 
economice productive, limitând atât desfacerea produselor agricole în centrele 
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urbane, cât și posibilitatea ca zonele cu potenţial agroturistic să fie atrase în circuitul 
economic naţional.  

Lipsa reţelei de autostrăzi face ca transportul rutier în România (ca de altfel în 
general în partea central-estică a Europei) să fie mult mai puţin rapid decât la nivel 
european, diferența fiind accentuată și de Munții Carpați, care constituie un obstacol 
dificil de traversat fără investiții majore. Completarea reţelei TEN-T rutiere, mai ales 
celei centrale, din care remarcăm coridorul 4 de transport (Bucureşti – Piteşti – Sibiu 
– Timişoara şi ramura sudică Timişoara – Drobeta Turnu Severin – Calafat – Craiova 
- Bucureşti), dar și celelalte segmente (Giurgiu – Bucureşti – Buzău – Focşani – 
Bacău – Suceava și Sebeş – Turda – Târgu Mureş – Paşcani – Iaşi), va fi esenţială 
pentru reducerea timpilor de călătorie pe teritoriul României.  

Transporturi pe apă  
Căile fluviale ale României sunt: fluviul Dunărea, canalul Dunăre - Marea Neagră, 
canalul Bega și Prutul (până la Albița). Principalele porturi la Dunăre sunt: Sulina, 
Tulcea, Galați, Brăila (porturi fluvio-maritime cu cel mai intens trafic), la care se 
adăugă și: Cernavodă, Călărași, Giurgiu, Zimnicea, Drobeta Turnu Severin, Orșova 
și Moldova Veche.  
Canalul Dunăre - Marea Neagră are o lungime de 64 km, este construit între 
Constanța - Sud și Cernavodă, scurtând drumul pe Dunăre cu aproape 400 km; pe 
acest canal sunt amenajate sisteme de ecluze în părțile extreme și instalații portuare 
(Cernavodă, Medgidia, Basarabi, Agigea).  

Traficul din portul Constanța crește consistent, deși rata creșterii s-a redus în ultimii 
ani, deservind atât România cât și țările învecinate. În contextul dezvoltării viitoare a 
piețelor de export pentru produse agricole și alte mărfuri vrac, Dunărea reprezintă o 
oportunitate importantă pentru a conecta portul Constanta la piețele europene și a 
reduce ponderea transportului rutier, poluator și consumator de resurse 
neregenerabile.  

Între Poarta Alba și Midia - Năvodari se face legătura cu un alt canal, ramificație a 
Canalului Dunăre - Marea Neagră. 

Deschiderea la Marea Neagră şi capacitatea portului Constanţa de a genera un trafic 
consistent reprezintă un avantaj teritorial pentru conectarea la fluxurile mondiale. 
Constanţa poate deveni nod principal pentru exporturile Uniunii Europene către Asia, 
în special în cazul mărfurilor care se pretează la transporturile maritime. Pentru a 
valorifica la maximum aceste avantaje, este însă necesară transformarea fluviului 
Dunărea într-un coridor constant de trafic fluvial, precum și îmbunătăţirea 
semnificativă a legăturilor interioare, în special a transportului feroviar (prin 
modernizarea liniilor ferate) dar şi crearea unei alternative eficiente pentru 
transportul rutier (prin dezvoltarea reţelei de autostrăzi), diminuând astfel timpul de 
acces și costurile de transport dinspre şi către Europa Centrală și lărgind astfel aria 
de colectare și de desfacere a mărfurilor care tranzitează portul Constanţa.  

Canalul Bega trece prin Timișoara și asigură un trafic naval local.   
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Transporturi aeriene  
Transporturile aeriene in România sunt deservite de 53 de aeroporturi, dintre care 
doar 16 sunt funcționale la nivel internațional și doar 5-6 funcționează efectiv în 
acest regim. Traficul aerian rămâne la un nivel redus, reprezentând doar 3% din 
traficul de persoane și 1% din transportul de bunuri şi este dominat de aeroportul 
Henri Coandă din Bucureşti.  

Din cei circa 10 milioane de pasageri transportaţi, aproximativ 6,7 milioane au 
tranzitat aeroportul Henri Coandă în 2010 și câte 1 milion au tranzitat aeroportul 
Timișoara și respectiv Cluj-Napoca. Rețeaua centrală TEN - T cuprinde pe teritoriul 
României aeroporturile Henri Coandă din Bucureşti și Traian Vuia din Timişoara, iar 
reţeaua TEN - T globală cuprinde aeroporturile Constanţa, Tulcea, Craiova, Braşov, 
Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Bacău, Suceava și Iaşi. Corespunzător 
obligaţiilor de ţară membră UE, România sprijină realizarea proiectului "cer unic 
european" pentru a crea un spațiu aerian integrat, care presupune crearea unor 
blocuri funcţionale de spațiu aerian configurate după necesităţi tehnice și 
operaţionale și nu după graniţe geografice.  

Aviația utilitară acționează în agricultură și silvicultură, medicină.  
În corelare cu poziţia oraşelor din România la nivel global în ceea ce priveşte 
sectorul de servicii și cel financiar, municipiul Bucureşti reprezintă principala poartă 
către Europa și către restul lumii, cu conexiuni rezonabile către destinaţii din afara 
continentului european, dar având la rândul său doar o importanţă regională. Chiar și 
în condiţiile unor valori reduse şi generalizate de accesibilitate pentru întreg spaţiul 
naţional, se pot distinge trei aeroporturi care preiau rolul de puncte de deservire 
pentru regiunile pe care le polarizează. Este vorba despre aeroporturile din 
Timişoara, Cluj-Napoca și într-o măsură mai mică Iaşi.  

 
Transporturi speciale  
Rețeaua de conducte care transportă petrol și gaze naturale se îndreaptă din zona 
de exploatare a Depresiunii Colinare a Transilvaniei (gaz metan) către zonele de 
consum ale țării sau din portul Constanța către zonele de prelucrare (petrol). Ambele 
rețele sunt într-un stadiu avansat de depreciere, cu 64% din totalul lungii reţelei de 
distribuţie fiind mai veche de 25 de ani și aproximativ 46% din echipamentele de 
distribuţie fiind mai vechi de 15 ani.  

Tabel 3.14  Unități de poștă si telefonie15 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unități             total 
 
     din care in mediul rural 

7079 7079 7079 7073 7051 5842 

6120 6110 6110 6101 6022 4849 

 

 

 

 

                                                 
15

 INS Anuar Statistic: Transporturi, posta si telecomunicatii  
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Tabel 3.15 Activitățile de poștă16 

Anii Corespondența și 
imprimate (milioane 
bucăți) 

Colete poștale 
(mii bucăți) 

Trimiteri 
recomandate 
(milioane 
bucăți) 

Trimiteri cu 
valoare 
declarată (mii 
bucăți) 

2006 230 2138 48 2008 

2007 280 1963 44 1519 

2008 499 2337 45 1297 

2009 482 2755 44 408 

2010 369 2276 39 784 

2011 297 1934 36 831 

 
Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă din 2008, calculată în funcție de 
numărul de cartele SIM preplătite „active”, a ajuns la 114%, depășind 24,5 milioane 
de unități, adică abonamente și cartele preplătite valabile prin intermediul cărora s-a 
realizat trafic tarifabil. Din cei 9,7 milioane de utilizatori cu abonament lunar existenți 
la data de 31 decembrie 2008, peste 70% reprezentau persoane fizice (6,8 
milioane), iar cei 2,9 milioane persoane juridice reprezentau mai puțin de 30%. Piața 
este dominată de Orange România și Vodafone România, urmați de Cosmote 
România și  RCS&RDS . 

Tabel 3.16  Activități de telefonie17 

Anii TOTAL Numărul de conexiuni (milioane) 
din care: 

serviciul de telefonie 
fixă 

serviciul de telefonie 
mobilă 

2006 21.6 4.2 17.4 

2007 27.2 4.3  22.9 

2008 29.5 5.0 24.5 

2009 30.7 5.3 25.4 

2010 29.1 4.5 24.6 

2011 28.1 4.7 23.4 

 

Telefonia fixă 

La data de 31 decembrie 2008, în România existau 5,04 milioane linii de acces, rata 
de penetrare a telefoniei fixe la nivel de populație fiind de 23,4%, iar la nivel de 
gospodarii de 53,6%, procentele maxime la care a ajuns vreodată acest indicator[32]. 
Dintre acestea, 3 milioane de linii aparțineau companiei Romtelecom, care a deținut 
monopolul telefoniei fixe în România, până în anul 2003. Următorul furnizor de 
telefonie fixă, ca mărime, este RCS&RDS, cu 1,2 milioane abonați. Numărul 

                                                 
16

 INS Anuar Statistic: Transporturi, posta si telecomunicatii  
17

 INS Anuar Statistic: Transporturi, posta si telecomunicatii 
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furnizorilor alternativi care oferă servicii de apeluri a ajuns la 49 la sfârșitul anului 
2008, fiind în scădere față de sfârșitul anului precedent, în special datorită numărului 
mare de achiziții și fuziuni încheiate pe parcursul anului 2008 

Penetrarea serviciilor de internet în bandă largă a ajuns la 11,7% in ianuarie 2009, 
față de sub 9% în ianuarie 2008, și este una dintre cele mai mici din Europa, în 
principal din cauza slabei penetrări a PC-urilor, a lansării târzii a serviciilor de 
internet pe piață, a acoperirii broadband slabe și a veniturilor mici ale populației, în 
special în zonele rurale. Prin comparație, în UE, media era de 54% în anul 2008. În 
martie 2009, principalii furnizori de servicii de internet sunt Romtelecom, care este și 
cel mai mare operator de telefonie fixă de pe piață, cu peste 550.000 de 
clienți, RCS&RDS, cu peste 850.000 de clienți și UPC România, cu peste 230.000 
de utilizatori, în timp ce piața de internet mobil este dominată de Orange 
România și Vodafone România, primii doi jucători de telefonie mobilă. 

Din punct de vedere al accesului la comunicații broadband (în special internet), 
România se plasează între ultimele locuri la nivel european. Acest lucru se întâmplă 
deși viteza de conexiune și rata de conectivitate au valori foarte mari la nivel 
naţional, plasând România pe locul 4 în Europa. Deși s-a reuşit digitalizarea 
completă a reţelei de comunicaţii, operatorii de servicii nu au dezvoltat reţeaua de 
comunicaţii spre mediul rural. De obicei, operatorii de reţea dezvoltă servicii cu 
precădere în mediul rural plasat în jurul oraşelor, localităţile depărtate de reşedinţele 
de judeţ având acces mai redus la serviciile de comunicaţii. Datorită faptului că 
dezvoltarea reţelei de comunicaţii este strâns corelată cu dezvoltarea unei reţele de 
alimentare cu energie electrică stabilă pentru localităţi și este dependentă de 
existenţa unor drumuri de acces moderne care să ofere şi siguranţa traseelor, este 
necesar să se asigure sincronizarea între extinderea celor trei reţele.  

Impactul acestor tipuri de transport asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor 
factorilor de mediu prin:  

 aglomerări de trafic şi accidente – în cazul transporturilor rutiere;  

 poluarea aerului, ca efect al emisiilor generate;  

 poluarea fonică şi vibraţiile – în marile intersecţii, de-a lungul şoselelor, în 
apropierea nodurilor feroviare şi a aeroporturilor;  

 poluarea solului şi a apei, prin deversarea produselor petroliere;  

 ocuparea unor suprafeţe de teren din intravilan pentru parcări;  

 schimbarea peisajul eco-urban;  

 generarea de deşeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).  

Dintre efectele pe care transportul le are asupra sănătăţii umane sunt importante 
cele legate de nocivitatea gazelor de eşapament care conţin NOx, CO, SO2, CO2, 
compuşi organici volatili, particule încărcate cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, 
crom, nichel, seleniu, zinc), poluanţi care, împreună cu pulberile antrenate de pe 
carosabil, pot provoca probleme respiratorii acute şi cronice, precum şi agravarea 
altor afecţiuni. Traficul greu este generator al unor niveluri ridicate de zgomot şi 
vibraţii, care determină condiţii de apariţie a stresului, cu implicaţii uneori majore 
asupra stării de sănătate.  

Din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător, există o gamă largă 
de factori care influenţează creşterea emisiilor de CO2 rezultate din transportul rutier, 
cum ar fi cererea şi oferta de autoturisme, necesităţile de mobilitate individuală, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/UE
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http://ro.wikipedia.org/wiki/UPC_Rom%C3%A2nia
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disponibilitatea/lipsa disponibilităţii serviciilor publice alternative de transport în 
comun, precum şi costurile asociate deţinerii unui autoturism proprietate personală. 

 Deşi eficienţa energetică a vehiculelor a fost şi este în continuă creştere, acest lucru 
este compensat de creşterea lungimii medii a unei călătorii, creşterea numerică a 
parcurilor auto, precum şi de alte variabile, cum ar fi stilul de condus, ambuteiajele 
din trafic etc.,fapt care se traduce printr-o creştere a intensităţii emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

Zgomotul provenit din trafic afectează oamenii în diferite moduri: cauzează, atât 
disconfort, cât şi probleme de sănătate. Efectele asupra stării fizice includ: un ritm 
cardiac mai ridicat (deci un risc mai mare de boli cardiovasculare), dereglări psihice 
şi un nivel mare de stres, dereglări de somn, probleme cognitive, de înţelegere şi 
concentrare la copii, iar la nivele foarte înalte de zgomot, probleme auditive.  

Gazele emise din trafic contribuie, atât la creşterea acidităţii atmosferei, cât şi la 
formarea ozonului troposferic, cu efecte directe şi/sau indirecte asupra tuturor 
componentelor de mediu (vegetaţie, fauna, sol, apă). Prezenţa metalelor grele în 
gazele de eşapament afectează calitatea solului şi a apelor, starea de sănătate a 
florei şi faunei. De asemenea, se produce poluarea solului cu diferite deşeuri (în 
special în locurile de parcare), cu produse petroliere provenite de la unele defecţiuni 
ale autovehiculelor, precum şi cu diferite substanţe provenite din accidente rutiere. 

 

3.3.5 Producerea energiei electrice si termice 

Tabel 3.17  Distribuția gazelor naturale pe teritoriul României 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numărul localităților* in care 
se distribuie gaze naturale 

774 807 815 835 866 876 

Lungimea simplă a 
conductelor (km) 

28960 30738 31927 33338 34726 35681 

Gaze naturale distribuite 
(milioane m3) din care: 
pentru uz casnic 

10332 11902 11049 9773 9639 10270 

2687 2535 2731 2677 2823 2963 

* municipii, orașe, comune 

Consumul de energie al României în anul 2005 a fost de 40,5 milioane tep (tone 
echivalent petrol), din care: 

 36,4% - gaze naturale; 

 25,1% - țiței și derivați petrolieri; 

 22,4% - cărbune și cocs; 

 16,1% - hidro și altele. 

Producția de energie electrică a României a fost de aproximativ 62 TWh în 
anul 2006 la o putere instalată de 17.630 MW. Din această producție, 58,09% a fost 
realizată pe bază de combustibili fosili, 32,02% în hidrocentrale, 9,20% - nucleară și 
0,68% - alte surse convenționale. 

În 2013 producția totală de energie electrică a ajuns la 4.870.098 MW. 
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Tabel 3.18 Producția de energie electrică, după sursa de energie, în TWh18 

An 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 %  %  %  %  %  % 

Cărbune 21.7 35.8 22.9 39.8 27.5 42.5 26.7 43 26.9 43.2 23.5 40 

Hidrocarburi 6.6 10.9 7.1 12.4 8.9 13.7 11 18 11.5 18.4 10.3 17 

Nucleară 11.6 19.1 11.7 20.3 11.2 17.3 7.7 13 5.6 9 5.5 9 

Hidro 20.4 33.6 15.7 27.2 17.1 26.4 15.9 26 18.3 29.4 20.2 34 

Eolian 0.2 0.4 - - - - - - - - - - 

TOTAL 

Producție 

60.7 57.6 64.7 61.3 62.4 59.7 

Consum 57.8 55.1 60.3 59.2 58.1 56.8 

 

România  dispune  de  rezerve  importante  de  cărbune,  de  un  potenţial  
hidroenergetic  economic amenajabil important și de un potenţial tehnic amenajabil 
de resurse regenerabile semnificativ, ceea ce constituie premise favorabile susţinerii 
dezvoltării sectorului energetic pe termen lung. In condiţiile creşterii prognozate in 
următorii ani a preţului la hidrocarburi și a dependenței, de o sursă unică de 
aprovizionare cu gaze naturale din import (Rusia), dezvoltarea producţiei de energie 
pe bază de cărbune, energie nucleară și resurse regenerabile, reprezintă 
principalele opţiuni pentru viitor. 

Tabel 3.19 Capacitatea instalată, în MW19 

An Cărbune Hidrocarburi Nucleară Hidro Eolian Biomasă TOTAL 

2010 7.178 5.460 1.413 6.482 323 23 20.878 

2009 7.178 5.364 1.413 6.469 12 - 20.437 

 

Tabel 3.20  Valoarea exporturilor și importurilor de energie electrică, în TWh20  

Anul 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

export 3,1 5,3 3,3 5,2 5,2 3,7 2,5 3,2 

import 0,6 0,9 1,3 1 2,3 2,5 0,4 0,4 

  
Cărbunele este principala sursă pentru producerea energiei, cu o pondere cuprinsă 
intre 35 și 42 % din total, in perioada 2005 – 2010. 

Pe locul 2 s-au plasat sursele hidro, cu un procent de 26,4%, iar energia din surse 
nucleare a avansat pe locul 3, cu o pondere de 17,3%.  

                                                 
18

 Valorile din tabel sunt furnizate de Hidroelectrica 
19

 Valorile din tabel sunt furnizate de Hidroelectrica 
20

 Valorile din tabel sunt furnizate de Hidroelectrica 

http://ro.wikipedia.org/wiki/TWh


STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  52  

Principalii producători de energie electrică din România sunt Termoelectrica, cele 3 
complexuri energetice din Oltenia (CE Turceni, CE Rovinari și CE Craiova), 
Hidroelectrica și Nuclearelectrica. 

În anul 2006, producția a fost de aproximativ 62 TWh, la o putere instalată de 17.630 
MW. Piața românească de energie electrică este estimată la 1,75 miliarde Euro. 

Exportul de energie electrică al României a fost de 3 TWh în anul 2006 și 4 TWh în 
2005. Importurile de energie electrică a României au fost de 2,3 TWh în anul 2005. 

3.3.6 Industria 

Principalele industrii ale României sunt cea textilă și de încălțăminte, industria 
metalurgică, de mașini ușoare și de asamblare de mașini, minieră, de prelucrare a 
lemnului, a materialelor de construcții, chimică, alimentară și cea de rafinare a 
petrolului. O importanță secundară o au industriile farmaceutică, a mașinilor grele și 
a aparatelor electrocasnice. În prezent, industria constructoare de mașini este foarte 
dinamică, fiind susținută în principal de producătorul de autovehicule Dacia. Industria 
românească de IT cunoaște de asemenea o creștere anuală constantă. 

Cu o tradiție recunoscută pe plan european, industria metalurgică și siderurgică din 
România a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, mai ales in ultimele decenii ale 
perioadei comuniste.  

În anul 2004, producția de oțel a României a fost estimată la 5,9 milioane tone. 
Principalele combinate siderurgice din România sunt Sidex Galați și Siderurgica 
Hunedoara. 

Potrivit strategiei de restructurare a industriei siderurgice românești pentru perioada 
2004 - 2010, producția de oțel a României s-a situat în 2010, la nivelul de 8,79 
milioane tone. 

Producția totală de țevi laminate în România a fost de 561.000 tone în anul 2008.  

În anul 2008, producția la nivel național a coborât cu 20% față de 2007, la circa 4,9 
milioane de tone de oțel brut. 

În anul 2009, consumul de produse finite din oțel a fost de aproximativ 3,1-3,2 
milioane de tone. 

În anul 2003, producția industriei ușoare a realizat 3% din Produsul Intern Brut și 
9,8% din volumul total al producției industriale, iar 84% din producția industriei 
ușoare a fost exportată, față de 26% în anul 1989. Ponderea la export a industriei 
ușoare reprezenta 34,5%, din care cea a industriei textile era de 25%. Valoarea 
exporturilor din industria ușoară a fost de 5,3 miliarde de euro în 2003. Față de 1989, 
forța de muncă angajată în industria ușoară s-a redus la jumătate, de la 800.00 de 
persoane la 450.000 în 2003. La nivelul anului 2003 activau în industria ușoară 
aproape 9.000 de întreprinderi, din care peste 5.000 în domeniul confecțiilor. 

În anul 2008, numărul de angajați din industria lemnului era de 150.000. 
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În anul 2007, numărul angajaților din industria textilă era de 342.000, ajungând în 
anul 2008 la 312.000.  

In octombrie 2012, numărul angajaților din industria textile-pielărie este de 220.200. 
Cei mai mulți salariați sunt în sectorul articolelor de îmbrăcăminte, respectiv 
141.200.  

In perioada 1990 - 2004 s-au închis marile companii din industria textilă, dar au 
apărut micro - întreprinderile care au ajuns la un număr de 11.000 in anul 2004. 
Numărul salariaților a scăzut, astfel că de la un număr de 900.000 cât existau in 
1990, acesta s-a redus la jumătate in anul 2004. 

Dezindustrializarea României reprezintă un proces de pierdere în special a industriei 
grele din România care are loc începând cu 1990 până în prezent. După ce perioada 
comunistă a fost marcată de o industrializare forțată a economiei românești, în 
prezent se observă o tendință total opusă. Dezindustrializarea poate fi definită ca un 
rezultat al tranziției de la o economie centralizată de tip socialist, la o economie de 
piață. 

In tabelul 3.21 este prezentată procentual structura valorii productiei industriale in 
anul 2011. 

Tabel 3.21  Structura valorii producției industriale21 

          
Ramuri       
          
Industriale 
 
 
      

Extractivă Prelucrătoare Producția și furnizarea de 
energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat 

Distribuția 
apei, 
salubritate, 
gestionare 
deșeuri, 
activități de 
decontaminare 

[%] 2.7 77.9 15.8 3.6 

 

 

Tabel 3.22  Lucrări de construcții după modul de execuție in 2010 și 201122 

 2010 2011 

Construcții noi și reparații capitale 81.8 80.2 

Întreținere și reparații curente 18.2 19.8 

 

 

 

 

                                                 
21

 INS Anuar Statistic: Industrie si constructii 
22

 INS Anuar Statistic: Industrie si constructii 
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Tabel 3.23  Structura lucrărilor de construcții in antrepriză in 2010 și 2011 

 2010 2011 

Clădiri rezidențiale 32.9 27.5 

Clădiri nerezidențiale 23.6 27.8 

Infrastructuri de transport 25.4 26.6 

Alte construcții și lucruri inginerești 18.1 18.1 

 

3.3.7 Agricultura și silvicultura 

Agricultura 

România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar zece 
milioane sunt ocupate cu terenuri arabile. După o evaluare făcută în noiembrie 2008, 
aproximativ 6,8 milioane de hectare agricole nu sunt lucrate.  

Valoarea producției agricole din România a fost de 64,4 miliarde lei în anul 201023. 
Producția vegetală a fost în valoare de 43,4 miliarde lei (67,5%), cea animală de 
20,4 miliarde lei (31,6%), iar serviciile agricole s-au cifrat la 557,2 milioane lei 
(0,9%). În anul 2009, valoarea totală a producției agricole a fost de 59,9 miliarde lei 
(scădere) și de 66,9 miliarde lei în 2008 (creștere 40%) 

În anul 2013, agricultura a adus 18,5 miliarde de euro în economie, acesta fiind cel 
mai bun rezultat din istorie.  

În anul 2009, România a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,1 miliarde 
de euro și a importat de 3,4 miliarde de euro. În anul 2010, România a avut un deficit 
extern de peste 700 de milioane de euro la importurile și exporturile de produse 
agricole. În anul 2011, România a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,9 
miliarde de euro și a importat de 3,7 miliarde de euro.  

Consumul anual de fructe și legume pe cap de locuitor în România este de 
aproximativ de 70 – 80 de kilograme, în timp ce media europeană atinge 90 – 100 
de kilograme. 

Agricultura este cel mai vulnerabil sector al economiei românești, aproape 30% din 
populație lucrând în acest domeniu. Parcelele mici de pământ și eșecul în adoptarea 
tehnicilor moderne în agricultură înseamnă că producția din fiecare an este 
dependentă de capriciile vremii.  

Una dintre marile probleme ale agriculturii românești este evaziunea fiscală, 
evaluată la 2,5 miliarde euro anual în anul 2011. 

 

 

                                                 
23

 Wikipedia Agricultura Romaniei , accesat 06.09.2014 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Tabel 3.24  Suprafața agricolă, după modul de folosință, in anul 2011 [%]24 

Arabil Pășuni Fânețe Vii si livezi 

64.1 22.5 10.7 2.7 

 

Având o suprafață agricolă de 14.741 mii hectare (sau 61,8% din suprafața totală a 
țării) în anul 2005, România dispune de resurse agricole importante în Europa 
Centrală și de Est. Deși zone semnificative din suprafața agricolă utilizată sunt 
clasificate ca fiind zone defavorizate, condițiile pedologice sunt deosebit de 
favorabile activităților agricole de producție în regiunile de sud și de vest ale țării. 

Tabel 3.25 Structura agricola după modul de folosință, in anul 2011 

 Suprafața agricola (mii ha) Structura ( %) 

 Total Din care proprietate 
privată 

Total Din care proprietate 
privată 

Total 14590.9 13674.8 100.0 100.0 

Arabil 9352.3 8909.6 64.1 65.1 

Pășuni 3277.7 2864.0 22.5 20.9 

Fânețe 1553.5 1511.9 10.7 11.1 

Vii și pepiniere 
viticole 

211.3 203.3 1.4 1.5 

Livezi și 
pepiniere 
pomicole 

196.1 186.0 1.3 1.4 

Suprafața 
agricolă irigată 
din care: 

103.3 103.2 100.0 100.0 

Arabilă  102.8 102.8 99.5 99.6 

 

Tabel 3.26 Efectivele de animale (mii capete) 25 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovine 2934 2819 2684 2512 2001 1989 

Porcine 6815 6565 6174 5793 5428 5364 

Ovine 7678 8469 8882 9141 8417 8533 

Caprine 727 865 898 917 1241 1236 

Cabaline 805 862 820 764 611 596 

 

Silvicultura 

Din suprafața României 26.76% este acoperită de păduri, media europeană fiind de 
29.3% 

                                                 
24

 INS Anuar Statistic: Agricultura si silvicultura 
25

 INS Anuar Statistic: Agricultura si silvicultura 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83_%C8%99i_de_Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83_%C8%99i_de_Est
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Conform datelor Ministerului Mediului, anual se reduc aproximativ 127.601 hectare 
prin tăieri rase şi răriri ilegale. S-a redus în ritm accelerat suprafaţa pădurilor pe care 
se fac lucrări de îngrijire cu deosebire în pădurile private, dar a crescut suprafaţa 
pădurilor pe care se fac lucrări de regenerare nereuşite. 

Suprafața totală a fondului forestier proprietate publică a statului, administrată de 
RNP – Romsilva este de 3.227.907 ha (la data de 31.12.2013), reprezentând 
aproximativ jumătate din fondul forestier național. 

Terenuri acoperite cu pădure: 3.118.842 ha, din care: 

  - rășinoase: 815.643 ha (26,2%); 

  - fag: 1.000.697 ha (32,1 %); 

  - stejari: 563.338 ha (18,1 %); 

  - diverse alte specii tari: 525.480 ha (16,8 %); 

  - diverse specii moi: 213.684 ha (6,8 %). 

Tabel 3.27 Structura volumului de lemn recoltat in anul 2011 (%)26 

Rășinoase Fag Stejar Diverse specii tari Diverse specii moi 

40.2 33.0 9.4 10.4 7.0 

 

Păduri încadrate in grupa I funcțională (păduri cu funcții speciale de protecție): 
1.808.640 ha (58,0%), având următoarea distribuție: 

  - Păduri cu funcții de protecție a apelor: 31%; 

  - Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier: 
10%; 

  - Păduri cu funcții de recreere: 11%; 

  - Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători: 6%; 

  - Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor: 42%. 

Păduri încadrate in grupa a II-a funcțională (păduri cu funcții de producție și 
protecție): 1.310.202 ha (42,0%). 

Pe lângă terenurile acoperite cu pădure, fondul forestier proprietate publică a 
statului, mai cuprinde și alte categorii de folosință, însumând 109.065 ha, in care 
sunt incluse: 

  - terenuri care servesc nevoilor de cultura silvică: 2.778 ha; 

                                                 
26

 INS Anuar Statistic: Agricultura si silvicultura 
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  - terenuri care servesc nevoilor de producție silvică: 227 ha; 

  - terenuri care servesc nevoilor de administrație silvică: 22.339 ha; 

  - terenuri ocupate de construcții și curțile aferente acestora: 18.170 ha; 

  - terenuri aflate in clasa de regenerare: 11.969 ha; 

  - iazurile și albiile pâraielor: 845 ha; 

  - terenuri neproductive: 34.877 ha; 

  - fâșie frontieră: 51 ha; 

  - terenuri ocupate temporar din fondul forestier: 385 ha; 

  - ocupații și litigii: 17.424 ha. 

Repartiția pădurilor pe zone geografice:  

  - munte, cu păduri de rășinoase și fag - 66 %; 

  - deal, cu păduri de stejar și fag - 24 %; 

  - câmpie, cu păduri de șleauri și de luncă - 10 %. 

Cele mai împădurite judeţe din România sunt Suceava, Hunedoara, Harghita, Alba, 
Bistriţa, Vâlcea, Gorj şi Buzău. Cel mai sărac judeţ în păduri este Călăraşi, care are 
doar 4,2% din suprafaţa împădurită a României, urmat de Teleorman, Constanţa, 
Ialomiţa şi Galaţi. 

Ca depozite globale importante de carbon, pădurile joacă un rol fundamental în 
influenţarea climei Pământului. Plantele şi solurile din păduri conduc ciclul global al 
carbonului prin reţinerea dioxidului de carbon în fotosinteză. 

Modul în care sunt gestionate pădurile poate afecta semnificativ calitatea mediului. 
În regiunile cu sol fragil, pădurea joacă adeseori un rol protector împotriva eroziunii 
provocate de vânt, dar şi în cazul eroziunii provocate de ape. 

3.3.8 Asigurarea gestionarii deșeurilor 

Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei, 
implicit creşterea consumului de resurse, generând un impact semnificativ asupra 
mediului. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat noi tehnici, diferite tehnologii 
sofisticate, cu scopul de a-şi satisface nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe 
ideea creşterii confortului, a dezvoltării economice. 

Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, 
de la consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părţi ce nu mai pot fi 
utilizate denumite deşeuri. 
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Printre primele documente de politică sectorială elaborate de Comisia Europeana se 
numără Strategia de Management a Deșeurilor.  

Aceasta strategie cuprinde o serie de recomandări referitoare la: 

 prevenirea generării de deșeuri prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație; 

 reciclarea și reutilizarea deșeurilor; 

 optimizarea eliminării finale a deșeurilor; 

 reglementarea transportului deșeurilor; 

 acțiuni de remediere a contaminării produse ca urmare a gestionării 
necorespunzătoare a deșeurilor. 

Generarea fluxului de deşeuri este direct corelată cu activităţile de producţie și 
consum, fapt care nu poate fi evitat, însa se pune problema epuizării resurselor, a 
deteriorării mediului, şi mai ales a prosperităţii speciei umane. O utilizare durabilă a 
resurselor, evaluarea impactului asupra mediului a fiecărei activităţi antropice de la 
proiectarea produselor până la eliminarea lor sub formă de deşeuri şi revalorificarea 
acestora din urmă sub formă de materie secundară şi energie sunt probleme ridicate 
la nivel global. 

Analizând relația dezvoltare economică - mediu înconjurător, se remarcă cinci factori 
esențiali cu contribuții diferite la scăderea sau creșterea nivelului de degradare a 
medului ambiant, inclusiv a resurselor naturale: 

1. nivelul activității economice sau mărirea economiei; 

2. structura sectorială a economiei; 

3. nivelul tehnologic existent; 

4. cererea de reglementări in privința mediului; 

5. politica și cheltuielile de conservare și protejare a mediului ambiant. 

Deoarece dezvoltarea economică reprezintă o cauză principală a degradării 
mediului, in virtutea principiului dezvoltării durabile este necesar de a reconcilia 
obiectivul creșterii competitivității cu cel al protejării mediului. Acest fapt este posibil, 
in acest sens Comisia Europeană stabilind patru principii organizatorice pe care se 
bazează viitoarele inițiative in domeniul protecției mediului: 

1. predictibilitatea; 

2. integrarea;  

3. flexibilitatea; 

4. raportul optim costuri - efecte. 
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Strategia protecției mediului din România se confruntă cu discrepanța dintre volumul 
mare al nevoilor de finanțare a investițiilor, al celorlalte cheltuieli și resursele 
financiare modeste de care dispunem. Pentru a rezolva aceasta problemă trebuie să 
producem cât mai mult și cât mai bine cu un consum cât mai redus de resurse 
naturale, umane și financiare. Un sprijin in acest sens îl poate aduce cercetarea 
științifică și progresul tehnologic, prin soluții noi, mai eficiente de folosire a resurselor 
disponibile, in care eco - eficiența trebuie să joace un rol major. 

In gestiunea deșeurilor este necesară atingerea mai multor obiective, printre care se 
numără: 

 cunoaşterea cantităţii şi calităţii deşeurilor produse în România, a 
producătorilor şi a proceselor din care acestea rezultă, a traseului şi a 
destinaţiei finale a acestora; 

 reducerea cantităţii de deşeuri la producător, prin intervenţii în tehnologie sau 
prin valorificarea acestora printr-o verigă intermediară inclusă între 
producătorul şi colectorul de deşeuri; 

 stabilirea, pentru deşeurile a căror apariţie nu se poate evita sau care nu se 
pot recicla, a unor modalităţi de eliminare sau reintegrare în mediu, cât mai 
puţin dăunătoare acestuia. 

Pentru punerea în practică a strategiei, este necesară specializarea în domeniul 
prelucrării deşeurilor a unor colective de cercetare, proiectare, execuție, în vederea 
adaptării pentru România a unor soluţii moderne,cunoscute pe plan mondial. 

Se remarcă existenţa unor mari suprafeţe de soluri contaminate, ocupate de 
depozite de deşeuri nereabilitate sau depozite ilegale și lipsa unei evidențe clare a 
acestora. Industria metalelor neferoase din Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna 
generează zone poluate din cauza prezenţei metalelor grele (cupru, plumb, zinc, 
cadmiu).  

Exploatările petroliere generează poluare cu apă sărată şi petrol în solurile 
localităţilor Borzeşti, Oneşti și Ploieşti.  

Depozitarea deșeurilor miniere, industriale şi menajere poluează solurile în judeţele 
Alba, Covasna, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Prahova şi Sălaj (deşeuri 
miniere), Bihor, Dolj, Gorj, Hunedoara (deşeuri de cenuşă din procese chimice), 
Bacău, Constanţa, Dolj şi Râmnicu Vâlcea (deşeuri industriale periculoase), şi în 
București și zonele periurbane ale marilor oraşe (deşeuri menajere). 

Se impun următoarele acțiuni la nivel strategic: 

 dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor punând accentul 
pe colectarea selectivă și pe valorificarea deșeurilor reciclabile și a bio - 
deșeurilor, prin procesare și prin transformarea în energie; 

 crearea unor noi centre de reciclare a deşeurilor, la distante optime față de  
generatorii de deșeuri; 
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 stabilirea si aplicarea unor sancțiuni pentru nerespectarea colectării deșeurilor 
menajere; 

 managementul integrat al deșeurilor: realizare/extindere/modernizare de 
platforme de depozitare, cooperare intercomunală pentru identificarea unui 
sistem comun de management al deșeurilor. 

3.3.9 Turismul 

Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau 
pentru afaceri. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) definește turiștii ca fiind 
persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în locuri din afara zonei lor de reședință 
permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru de ore, dar nu mai lungă 
de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea 
unei activități remunerate în localitatea vizitată.” Turismul a devenit o activitate de 
recreere globală populară. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe 
plan mondial. Călătoriile transfrontaliere se ridică la un procent de 25 până la 30 
din comerțul mondial în domeniul serviciilor. 

Ca rezultat al recesiunii ce a afectat economia mondială după anul 2000, cererea 
turistică internațională a suferit o puternică încetinire începând cu iunie 2008, ce s-a 
manifestat printr-o scădere a creșterii sosirilor pe plan mondial cu 2% în timpul 
lunilor de vară boreală.  

Durata - călătoriei sau sejurului are trei forme de turism: 

 Turismul de scurtă durată (1 – 3 zile), specific sfârșitului de săptămână sau 
unor mici intervale din concediul anual. Predomină în zona periurbană și 
antrenează cele mai largi grupe de populație. Prin recurgerea la mijloace 
moderne de transport acest turism se poate practica la distanțe mari în 
weekend, în mod recreativ sau cultural. 

 Turismul de durată medie corespunde concediului anual, iar deplasările se 
realizează la distanțe mari și foarte mari, cum ar fi croazierele. 

 Turismul de durată lungă, peste 30 de zile, este specific grupelor de populație 
cu un timp liber extins. Predomină turismul curativ, de vizitare a rudelor și 
prietenilor. 

Funcție de gradul de organizare - activitățile turistice pot fi: 

 continue; 

 sezoniere sau  

 de circumstanță. 

Turismul continuu este definit prin luarea în considerare a particularităților de 
funcționare a infrastructurii și nu opțiunile practicanților (prezența unor baze turistice 
utilizate în tot timpul anului din marile orașe, din nodurile principale de transport sau 
de-a lungul unor importante artere de circulație. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Afaceri&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Turismului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=O.M.T.&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfrontalier&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procent
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_mondial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cererea_turistic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cererea_turistic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Weekend
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Croazier%C4%83&action=edit&redlink=1
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Turismul sezonier este specific latitudinilor mijlocii, cu două sezoane optime 
deplasărilor și recreerii. Desfășurându-se cu predominanță în aer liber, este 
dependent de mediul climatic ale cărui însușiri le valorifică. Se distinge turismul 
estival de litoral și montan și turismul hibernal, preponderent montan. 

În spaţiul rural au fost identificate şapte mari zone turistice de importanţă deosebită: 
Carpații Meridionali, Munţii Banatului, Munţii Apuseni, Carpații de Curbură, Zona 
Maramureşului, Bucovina, Litoralul Mării Negre și Delta Dunării. Ariile de concentrare 
ale comunelor cu potenţial turistic ridicat sunt amplasate, în general în zonele 
montane şi deltaice cu peisaje spectaculoase precum și în vecinătatea litoralului 
Mării Negre. Din păcate, în multe zone rurale cu potențial, activităţile turistice sunt 
slab dezvoltate în raport cu potenţialul natural și patrimoniul cultural existent. Cu 
toate acestea, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026 
arată că există suficiente unităţi de cazare rurale disponibile atât în sectorul celor 
înregistrate cât şi al celor neînregistrate, neoficiale, care se consideră a avea o 
pondere mai mare în zonele rurale.  

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale. 
Traversată de apele Dunării, România are un relief variat incluzând Munţii Carpaţi, 
dealuri, câmpii, Coasta Mării Negre și Delta Dunării, care este cea mai 
mare deltă europeană atât de bine păstrată. Cu rolul de a puncta peisajele naturale 
sunt satele, unde oamenii de acolo trăiesc și mențin pentru sute de ani tradițiile. În 
România este o abundență a arhitecturii religioase și a orașelor medievale și 
a castelelor. Industria serviciilor include serviciile de transport (transportul 
aerian, croazierele, taxiurile) și serviciile de ospitabilitate (cazarea, 
inclusiv hotelurile și stațiunile, veniturile din divertisment, cum ar 
fi parcurile, cazinourile, mall-urile, veniturile din muzică și teatrele). 

Menținerea civilizației rurale autentice românești ar aduce un plus valoare pentru 
activități economice precum agricultura ecologică sau agroturismul.  

Trebuie avut în vedere potenţialul uriaş în privinţa spaţiului rural de care dispune 
România în multe cazuri de excepţie, cu multe elemente de unicitate în Europa și pe 
Glob, multe alte forme de turism putând fi dezvoltate sub sfera turismului rural, 
specializate în dimensiunea culturală (turism rural-meşteşugăresc, rural-
gastronomic, rural-arhitectural, rural-etnofolcloric etc.), funcţională (agroturism, 
ecoturism ş.a.), tematică (legate de specificul unor anumite activităţi: dezvoltarea 
unor pensiuni viticole, pomicole, pentru creşterea animalelor, piscicole, hipice etc.) 
sau pur și simplu legate de dezvoltarea turismului de aventură, departe de tumultul 
marilor aglomeraţii urbane.  

Turismul rural, cu subcomponentele sale (agroturism, ecoturism etc.) poate fi 
dezvoltat ca un produs durabil, chiar și în zonele peisagistice protejate sau în 
parcurile naționale.  

Peste 40 de staţiuni turistice de interes naţional și local s-au dezvoltat până în 
prezent în arealul Carpatic, unele cu profil balnear, altele cu profil pentru odihnă şi 
recreere, fiind atestate de ANT. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delt%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transport
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transportul_aerian&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transportul_aerian&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Croaziere&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cazare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sta%C8%9Biune&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Divertisment
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cazinou
http://ro.wikipedia.org/wiki/Venit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru
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Tabel 3.28 Structuri de primire turistică  cu funcțiuni de cazare turistică (număr) in 
anul 201127 

Litoral Stațiuni 
balneare 

Stațiuni 
montane 

Delta 
Dunării 

Orașe 
reședința 
de județ 

Alte 
localități 

625 413 1154 110 1183 1518 

 

Se constată o predominare în ultimii 15 ani a cererii turistice pentru zona montană în 
comparaţie cu celelalte zone, însă tendinţa nu este deloc încurajatoare, fiind de 
scădere continuă de la 40%, cât se înregistra în 1995 ca număr de turişti angajaţi în 
acţiuni turistice în zona montană, la sub 30 % (mai exact, 27 % în anul 2008). Mai 
mult, tendinţa de scădere a continuat și după 2008, doar 19% dintre turiştii (români) 
participanţi la turismul intern în 2011 alegând zona montană.  

Tabel 3.29 Înnoptările în structurile de primire turistică, pe categorii de confort, în 

anul 2011(mii înnoptări)28 

 Categoria 
 

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea neclasificate 

Turiști români 347 1973.7 4962.4 6460.0 744.9 424.6 

Turiști străini 546.8 1054.7 1095.0 327.2 37.7 5.5 

 
 
Mai mult de un sfert din turismul intern, după numărul de turişti (cu o medie de 
26,5% în perioada 1995-2008) este concentrat în zona litorală, tendinţa cererii 
pentru litoralul Mării Negre fiind însă ascendentă, aceasta crescând de la 19 % în 
1995 la 32,7 % în 2008. Ideea este întărită și de faptul că, spre exemplu, jumătate 
din cererea turistică internă a turiştilor români în 2011 a fost pentru zona litorală. 
Produsul turistic litoral înregistrează o tendinţă ascendentă, cu următoarea nuanţă: 
devine preferabilă pentru rezidenţii români (numărul acestora fiind în creştere, 
atingând valoarea de 50 % în 2011 din total), însă se remarcă o scădere continuă a 
turiştilor străini care vin pe litoralul românesc după anul 2000, ceea scoate în 
evidenţă lipsa atractivității produsului turistic litoral pentru rezidenţii europeni.  

Pe măsură ce capacitatea de cazare s-a mărit şi s-a modernizat în staţiunile de la 
poalele munţilor, nu au mai fost întreţinute refugiile și cabanele simple de adăpost 
din arealul subalpin şi alpin, ceea ce nu încurajează drumeţiile și turismul cu 
adevărat specific muntelui, ci mai mult forme asociate, conexe în depresiunile 
submontane şi intramontane. În regiunile muntoase au fost omologate de către ANT 
începând cu 2005 peste 650 trasee turistice, cele mai multe în munții Făgăraș, 
Bucegi și Piatra Craiului. Totuși nici infrastructura turistică, atât cea generală, cât și 
cea specifică nu se prezintă în cele mai adecvate condiţii, fiind relevant exemplul 
marcajelor deteriorate sau absente de pe traseele turistice, absenţa unei indexări a 

                                                 
27

 INS Anuar Statistic: Turism 
28

 INS Anuar Statistic: Turism 
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acestor trasee pe sezoane iarnă/vară, la care se pot adăuga și alte aspecte legate 
de promovare, informare etc.  

Tabel 3.30 Sosirile vizitatorilor străini in România, după mijlocul de transport utilizat 
in anul 201129 

                  Categoria 
 
 

Transport rutier Transport 
feroviar 

Transport 
aerian 

Transport 
naval 

Procentaj %    5.676.090 258.136 4.508.697 168.134 

 

Având în vedere faptul că România este o ţară eminamente carpatică cu o cerere 
predominantă pentru produsul turistic montan în ultimele două decenii, chiar dacă şi 
aici tendinţa a fost uşor descendentă (în favoarea celui litoral în cazul rezidenţilor 
români), acesta ar trebui să fie principalul produs turistic al ţării noastre. 
Atractivitatea zonei montane este sporită și de complexitatea activităţii turistice, 
turismul montan și de sporturi de iarnă fiind completat de specificul balneoclimateric 
imprimat de izvoarele minerale și termale de pe marginea ramei carpatice, dar şi de 
varietatea formelor de turism speciale ce pot fi practicate în Carpații româneşti, de la 
speleoturism (turism speologic) și până la ciclism montan, rafting, turism cinegetic, 
ş.a.  

 

3.3.10 Patrimoniului cultural construit  

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN)30 – Secţiunea a III-a 
zone protejate (aprobat prin Legea nr. 5/2000), pe teritoriul ţării au fost identificate 
următoarele valori de patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice de 
valoare naţională excepţională):  

Monumente şi ansambluri de arhitectură:  

 35 de cetăţi;  

 5 ansambluri de curți domnești; 

 22 de biserici fortificate – cetăţi;  

 28 de castele, conace şi palate;  

 11 cule;  

 70 de clădiri civile urbane;  

 20 de ansambluri urbane;  

                                                 
29

 INS Anuar Statistic: Turism 
30

 Legea privind Planul de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a - Zone protejate MO 

152/12.04.2000 
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 81 de biserici din lemn;  

 7 muzee etnografice în aer liber;  

  6 biserici rupestre;  

 197 de biserici şi ansambluri mănăstireşti;  

 13 obiective de arhitectură industrială şi amenajări căi de comunicaţie;  

 15 monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti);  

 7 ansambluri tradiţionale rurale;  

Monumente şi situri arheologice:  

 6 complexe paleolitice;  

 11 aşezări neolitice şi eneolitice;  

  6 aşezări şi necropole din epoca bronzului;  

 9 fortificaţii şi aşezări din prima epocă a fierului (hallstattiene);  

 35 fortificaţii dacice;  

 8 necropole şi zone sacre – epoca fierului;  

 33 castre şi aşezări civile aferente, fortificaţii romani-bizantine;  

 10 oraşe antice;  

 6 edificii;  

 15 monumente medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice;  

 6 rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade 
îndelungate – aşezări şi necropole.  

Conform informaţiilor din Strategia privind Patrimoniul Cultural Naţional şi a unui 
studiu aferent acesteia din anul 2005, situaţia monumentelor istorice se prezintă 
astfel: există un total de 26.900 de monumente istorice, dintre care 75% sunt în 
pericol, iar 35% sunt degradate. 

Nu sunt disponibile informaţii privind monumente şi situri arheologice care pot fi 
afectate de Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. 

In baza Legii 422/2001 referitoare la protejarea monumentelor istorice autoritatile 
centrale și locale vor intreprinde un ansamblu de măsuri  cu caracter ştiinţific, juridic, 
administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, 
inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, 
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consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea 
lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale. 

In cadrul Strategiei sectoriale în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 
perioada 2014-2020 sunt prevăzute măsuri legislative pentru protejarea patrimoniului 
cultural național, precum și a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru 
legislativ specific în vederea promovării eficiente și proactive a patrimoniului național, 
precum și prin programe și măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea și 
conservarea, respectiv punerea lor în valoare și reinserția în viața comunității, prin 
dezvoltarea de proiecte integrate și de rețele de cooperare.  

 

3.4 Calitatea factorilor de mediu 

3.4.1. AER  

Analizând din această perspectivă contextul teritorial al României se remarcă o 
ruptură evidentă între perioada regimului comunist și cea de după 1989. Înainte de 
Revoluție se acorda o importanță redusă aspectelor de mediu, capitalul analizat fiind 
de obicei privit doar ca o resursă economică valorificabilă fără altă valoare în sine. 
Industrializarea care a însoțit urbanizarea și ”modernizarea” țării, a fost realizată fără 
a se țină cont întotdeauna de resursele interne sau de eficiența energetică și 
rentabilitatea economică și a avut loc de multe ori cu prețul poluării complexe (în 
special a poluării aerului). 
Tranziția industrială s-a manifestat spațial prin diferențierea și concentrarea marilor 
poluatori în special în anumite regiuni (de ex. Sud-Vest sau Sud), concomitent cu 
declinul industrial masiv al altora (de ex. Nord-Est), dar și apariția treptată a 
industriilor high-tech și a unor unități de producție de mai mici dimensiuni, dar mai 
eficiente în toate regiunile țării. Parțial, această evoluție este și efectul procesului de 
integrare în UE și adoptării aquis-ului comunitar, respectiv a directivelor europene 
privind calitatea aerului și a mediului în general. 

În privința industriei energetice – rămasă principalul poluator atmosferic – se 
remarcă menținerea unor unități de mari dimensiuni în special în sud-vestul țării și 
diminuarea relativă a activității centralelor orășenești (pe fondul debranșării și a 
proliferării surselor individuale de energie termică), dar și creșterea recentă a 
gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie (în special a potențialului 
eolian). 

 
Proiectul ESPON ARTS demonstrează faptul că implementarea Directivelor în 
domeniul calității aerului  a avut efecte diferite în spațiul UE, accentuând anumite 
decalaje preexistente în ceea ce privește dezvoltarea economică. În țările care au 
făcut parte din fostul bloc comunist, alături de alți factori (lipsa rentabilității, 
tehnologiile învechite, dispariția unor piețe de desfacere), implementarea unor norme 
mai stricte privind emisiile atmosferice a stat la baza dispariției unui număr mare de 
unități industriale, fapt ce s-a reflectat în scăderea valorii unor indicatori ce țin de 
bunăstarea socială și economică. 
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Figura 3. 4 Regiunile cel mai mult afectate de consecințele economice ale 
Directivelor în domeniul calității aerului (ESPON ARTS) 
Sursa: Raport anual al Punctului de contact ESPON din România Decembrie 2013 
Dezvoltare comunitară în profil teritorial 

 
Este și cazul României care a fost printre cele mai afectate țări la nivel european, iar 
regiunea de Nord-Est a fost evaluată ca fiind singura din UE care a suferit un impact 
negativ foarte puternic. Este un util punct de plecare pentru analiza activităților 
responsabile de poluarea atmosferică, a diferențierilor regionale și a modului cum se 
repercutează menținerea sau dispariția marii industrii moştenite asupra bunăstării 
indivizilor și asupra calității mediului. 
 
Datele despre poluarea atmosferică sunt prezentate conform Raportului anual al 
Punctului de contact ESPON din România Decembrie 2013 .  
Aspectele referitoare la factorii ce pot avea un impact negativ asupra capitalul 
natural, respectiv poluarea atmosferică cauzată de activitățile economice și în 
special de cele industriale au fost incluse în analiză sub forma reprezentării marilor 
poluatori activi cunoscuți în prezent (pe domenii de activitate și ținându-se cont de 
costurile estimate ale poluării), dar și prin stabilirea unor indicatori de măsurare a 
poluării atmosferice. Având în vedere datele extrem de eterogene, deseori inexacte 
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sau contradictorii din rapoartele județene anuale privind Starea mediului (2000-2011) 
nu au putut fi selectați decât doi indicatori ai calității aerului relevanți: de azot 
(NOx) și dioxidul de sulf (SO2). S-a calculat, conform estimărilor județene, media 
anilor 2000-2011 pentru cei doi indicatori care apoi au fost ponderați în funcție de 
Plafoanele Naționale de Emisie (NECD, 2012). Astfel pentru NOx plafonul național 
este 437 Gg, iar pentru SO2 de 918 Gg - factorul de diferențiere fiind deci de 2,1. 
Suma ponderată a celor doi indicatori a fost raportată la populația județeană 
(NUTS3) a anului 2011. Astfel indicele de poluare atmosferică s-a calculat ca: 

 
Ipa = Emisii NOx x 2.1 + Emisii SO2 / Pop. NUT3  
 
Reprezentarea cartografică a acestui indicator (Figura 3.5) s-a făcut prin 

raportarea la primii 22 poluatori industriali la nivel național, cei care fac parte dintre 
primii 622 principali poluatori din spațiul UE (instalații mari de ardere) care contribuie 
cu 75% din emisiile, respectiv costurile de poluare rezultate din arderea 
combustibililor fosili. Sunt de altfel și unitățile pentru care au fost estimate și cele mai 
mari costuri ale poluării (v. EEA, 2011 – Reavealing the costs of air pollution from 
industrial facilities). 

 

 
Figura 3.5  Poluarea economică și impactul său economic  
Surse: www.eea.europe.eu, Rapoartele județene anuale Starea mediului 2000-2011, 
INS Romania 

 
Cea mai mare parte dintre aceștia aparține domeniului producției de energie 
menținute funcționale, în prezent, mai ales marile termocentrale aflate în partea de 
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sud-vest și vest a României (Turceni, unul dintre primii poluatori la nivelul 
Uniunii Europene, Ișalnița, Drobeta Turnu Severin, Rovinari, Craiova, Oradea, 
Arad, dar și unitățile electro-termice orășenești din București sau Brașov). De 
altfel, la nivelul României, cea mai mare parte a poluatorilor semnificativi, 
monitorizați în mod special ca fiind instalații IPCC – 172 în total, aparțin energeticii 
(mai ales acele centrale de termoficare urbane). Celelalte domenii care contribuie 
semnificativ la poluarea locală și regională aparțin petrochimiei (rafinăriile de la 
Năvodari, Ploiești sau Brazi), industriei chimice (producția de îngrășăminte 
chimice la Târgu Mureș și Slobozia), siderurgiei (doar Combinatul de la Galați) 
și producției varului și cimentului (Hoghiz, Chiștag sau Valea-Mare Pravăț).  

Regiunea Nord Est este singura în care nu se află niciunul dintre acești mari 
poluatori importanți la nivelul Uniunii Europene. Acest fapt, cu consecințe benefice 
asupra mediului în general, dar indirect negative asupra bunăstării economice a 
populației, este relevat și în urma aplicării indicatorului general al poluării atmosferice 
(Ipa). Județele asupra cărora poluarea aerului pune în cel mai mic grad presiune 
asupra sănătății populației aparțin acestei regiuni (Suceava, Neamț – în acest caz 
poluarea redusă nu se corelează neapărat cu un nivel scăzut al calității vieții, 
motoarele economice provenind din agricultură, servicii sau facilități industriale 
modernizate sau nepoluante), dar și altor unități teritoriale cu un grad scăzut de 
industrializare în prezent (Vrancea, Buzău, Călărași).  

De altfel, regiunile estice ale României (Nord-Est și Sud-Est) includ județe situate 
sub media națională, în ceea ce privește indicele de poluare atmosferică, cu 
excepția județelor Galați (unde Combinatul Siderurgic se menține ca unul dintre marii 
poluatori naționali) și Constanța (cu activități economice poluatoare mai 
diversificate). La polul opus, partea centrală și sud-vestică a României, include un 
număr mai mare de unități poluatoare, situându-se deasupra mediei naționale, în 
acest sens remarcându-se mai ales județele Gorj cu două dintre cele mai mari 
termocentrale din țara noastră, dar și Hunedoara, puternic urbanizat și industrializat 
în perioada comunistă. La nivelul regiunilor, cea de Sud-Vest se remarcă și prin 
emisiile importante – în special datorate industriei energetice – din Dolj, Mehedinți și 
Râmnicu Vâlcea, în timp ce în Vest și Centru raportul cel mai defavorabil între 
poluare și populație se stabilește în Brașov, Alba, dar și în Sibiu, Arad sau Caraș 
Severin. 

 
Calitatea aerului în România este reglementată prin Legea nr. 104 / 2011 privind 
calitatea aerului înconjurător. 
În special, Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai 
curat pentru Europa stabilește valori limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, 
monoxid de carbon, benzen, ozon, pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) și plumb. 
Emisiile naționale de oxizi de azot, amoniac, compuși organici volatili nonmetalici și 
dioxid de sulf sunt reglementate de Directiva 2001/81/CE  privind limitarea emisiilor 
în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni 
mari.   
 
 
 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  69  

Tabelul 3.31  prezintă valorile limită aplicabile pentru poluanții atmosferici care nu 
vor fi depășite și efectele lor asupra sănătății umane și asupra mediului 

 
Tabel 3.31 Valorile limită aplicabile pentru poluanții atmosferici care nu vor fi 
depășite și efectele lor asupra sănătății umane și asupra mediului 

Tipul de 
poluanți 

atmosferici 

Surse Efecte asupra sănătății 
umane și a mediului 

Valori limită in conformitate cu anexa 3 
din LEGEA nr. 104/2011  
 

Pragul superior 
de evaluare 

 

Pragul inferior de 
evaluare 

Pulberi în 
suspensie 
(PM10 și 
PM2.5) 
 

Surse naturale: 
erupții vulcanice, eroziunea 
rocilor furtuni de nisip și 
dispersia polenului. 
Surse antropice: 
activitatea industrială, 
sistemul de încălzire a 
populației, centralele 
termoelectrice. Traficul rutier 
contribuie la poluarea cu 
pulberi produsă de pneurile 
mașinilor atât la oprirea 
acestora cât și din cauza 
arderilor incomplete. 
 

Acestea constau din particule 
foarte mici, suspensii solide 
sau lichide, care au efecte pe 
termen scurt și pe termen 
lung asupra sănătății, cum ar 
fi probleme respiratorii și 
cardiovasculare. PM2.5 
sunt particule foarte fine și 
sunt considerate deosebit de 
nocive din cauza capacității 
lor de a pătrunde mai adânc 
în plămâni. 
Poluarea cu pulberi 
înrăutățește simptomele 
astmului, respectiv tuse, 
dureri in piept și dificultăți 
respiratorii. 
Expunerea pe termen lung la 
o concentrație scăzută de 
pulberi poate cauza cancer și 
moartea prematură. 

Pragul superior 
de evaluare PM10 
 
Media pe 24 de 
ore 
70% din valoarea-
limită (35 µg/m

3
, a 

nu se depăşi mai 
mult de 35 de ori 
într-un an 
calendaristic) 
Media anuală 
70% din valoarea-
limită (28 µg/m

3
) 

 
 
Pragul superior 
de evaluare 

Media anuală 

PM2,5
 

70% din valoarea-

limită (17 µg/m3) 

Pragul inferior de 
evaluare PM10 
 
Media pe 24 de ore 
50% din valoarea-
limită (25 µg/m

3
, a 

nu se depăşi mai 
mult de 35 de ori 
într-un an 
calendaristic) 
 
Media anuală 
50% din valoarea-
limită (20 µg/m

3
) 

 
 

Pragul inferior de 
evaluare PM2,5 
 
 
50% din valoarea-
limită (12 µg/m

3
) 

Oxizi de 
azot NOx 
(NO/NO2) 
 

Surse antropice: 
oxizii de azot se formează in 
procesul de combustie atunci 
când combustibilii sunt arși la 
temperaturi înalte, dar cel mai 
adesea ei sunt rezultatul 
traficului rutier, activităților 
industriale,producerii energiei 
electrice. Oxizii de azot sunt 
responsabili pentru formarea 
smogului, a ploilor acide, 
deteriorarea calității apei, 
efectului de seră, reducerea 
vizibilității in zonele urban. .  

Efecte asupra sănătății 
populației  
Dioxidul de azot este cunoscut 
ca fiind un gaz foarte toxic atât 
pentru oameni cat si pentru 
animale (gradul de toxicitate al 
dioxidului de azot este de 4 ori 
mai mare decât cel al 
monoxidului de azot). 
Expunerea la concentrații 
ridicate poate fi fatală, iar la 
concentrații reduse afectează 
țesutul pulmonar. 
Populația expusă la acest tip 
de poluanți poate avea 
dificultăți respiratorii, iritații 
ale căilor respiratorii, 
disfuncții ale plămânilor. 
Expunerea pe termen lung la 
o concentrație redusă poate 
distruge țesuturile pulmonare 
ducând la emfizem pulmonar. 
Persoanele cele mai afectate 
de expunerea la acest poluant 
sunt copiii. 

Valoarea-limită 
orară pentru 
protecţia sănătăţii 
umane (NO2) 
70% din valoarea-
limită (140 µg/m

3
, 

a nu se depăşi 
mai mult de 18 ori 
într-un an 
calendaristic) 
 
Valoarea-limită 
anuală pentru 
protecţia sănătăţii 
umane (NO2) 
80% din valoarea-
limită (32 µg/m

3
) 

 
Nivelul critic anual 
pentru protecţia 
vegetaţiei şi 
ecosistemelor 
naturale (NOx) 
80% din nivelul 
critic (24 µg/m

3
) 

Valoarea-limită 
orară pentru 
protecţia sănătăţii 
umane (NO2) 
50% din valoarea-
limită (100 µg/m

3
, a 

nu se depăşi mai 
mult de 18 ori într-
un an calendaristic) 
 
 
Valoarea-limită 
anuală pentru 
protecţia sănătăţii 
umane (NO2) 
65% din nivelul 
critic (26 µg/m

3
) 

 
Nivelul critic anual 
pentru protecţia 
vegetaţiei şi 
ecosistemelor 
naturale (NOx) 
65% din nivelul 
critic (19,5 µg/m

3
) 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  70  

 
Efecte asupra plantelor si 
animalelor 
Expunerea la acest poluant 
produce vătămarea serioasă 
a vegetației prin albirea sau 
moartea țesuturilor 
plantelor, reducerea ritmului 
de creștere a acestora. 
Expunerea la oxizii de azot 
poate provoca boli pulmonare 
animalelor, care seamănă cu 
emfizemul pulmonar, iar 
expunerea la dioxidul de azot 
poate reduce imunitatea 
animalelor provocând boli 
precum pneumonia și gripa. 
 
Alte efecte 
Oxizii de azot contribuie la 
formarea ploilor acide si 
favorizează acumularea 
nitraților la nivelul solului care 
pot provoca alterarea 
echilibrului ecologic ambiental. 
De asemenea, poate provoca 
deteriorarea țesăturilor și 
decolorarea vopselurilor, 
degradarea metalelor. 

 
 

Ozon ( O 3)  
  

Ozonul se formează prin 
acțiunea razelor solare 
asupra oxigenului. 
Misiunea principală a 
ozonului in straturile 
superioare ale atmosferei 
este de a proteja Terra de 
razele ultraviolete ale 
soarelui. De-a lungul timpului 
viața vegetală de pe  
pământ s-a adaptat la un 
anumit nivel de radiații UV. 
Sporirea cantității de radiație 
poate provoca distrugerea 
treptată a lumii vii. 

Efecte asupra sănătății  
Concentrația de ozon la 
nivelul solului provoacă 
iritarea traiectului respirator 
și iritarea ochilor. 
Concentrații mari de ozon pot 
provoca reducerea funcției 
respiratorii.  
 
Efecte asupra mediului 
Este responsabil de daune 
produse vegetației prin 
atrofierea unor specii de 
arbori din zonele urbane. 

- Prag de alertă 240 ug/m
3
- media pe 1 h 

-Valori țintă 
120 ug/m

3
 - valoare țintă pentru 

protecția sănătății umane (valoarea 
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) 
18.000 ug/m

3
 x h (AOT40) - valoare țintă 

pentru protecția vegetației (perioada de 
mediere: mai - iulie) 

- - Obiectiv pe termen lung 
- 120 ug/m

3
 - obiectivul pe termen lung 

pentru protecția sănătății umane 
(valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 
ore dintr-un an calendaristic) 
- 6000 ug/m

3
 x h (AOT40) - obiectivul pe 

termen lung pentru protecția vegetației 
(perioada de mediere: mai - iulie) 

Dioxidul de 
sulf (SO2) 
 
 

Surse naturale: 
erupțiile vulcanice, 
fitoplanctonul marin, 
fermentația bacteriană in 
zonele mlăștinoase, oxidarea 
gazului cu conținut de sulf 
rezultat din descompunerea 
biomasei. 
 
Surse antropice: 
(datorate activităților umane): 
sistemele de încălzire a 
populației care nu utilizează 
gaz metan, centralele 

Efecte asupra sănătății 
populației  
In funcție de concentrație și 
perioada de expunere 
dioxidul de sulf are diferite 
efecte asupra sănătății 
umane. 
Expunerea la o concentrație 
mare de dioxid de sulf, pe o 
perioadă scurtă de timp, 
poate provoca dificultăți 
respiratorii severe. Sunt 
afectate in special 
persoanele cu astm, copiii, 

Protecţia sănătăţii 

 60% din 
valoarea-limită 
pentru 24 de ore 
(75 µg/m

3
, a nu 

se depăşi de mai 
mult de 3 ori într-
un an 
calendaristic) 
 
 
Protecţia 
vegetaţiei 

 60% din 

Protecţia sănătăţii 

 40% din 
valoarea-limită 
pentru 24 de ore 
(50 µg/m

3
, a nu se 

depăşi de mai mult 
de 3 ori într-un an 
calendaristic) 
 
Protecţia vegetaţiei 

 40% din 
nivelul critic pentru 
perioada de iarnă 
(8 µg/m

3
) 
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termoelectrice, procesele 
industriale (siderurgie, 
rafinărie, producerea acidului 
sulfuric), industria celulozei și 
hârtiei și, in măsură mai mică, 
emisiile provenite de la 
motoarele diesel. 

vârstnicii și persoanele cu 
boli cronice ale căilor 
respiratorii. 
Expunerea la o concentrație 
redusă de dioxid de sulf, pe 
termen lung poate avea ca 
efect infecții ale tractului 
respirator. 
Dioxidul de sulf poate 
potența efectele periculoase 
ale ozonului. 
 
Efecte asupra plantelor 
Dioxidul de sulf afectează 
vizibil multe specii de plante, 
efectul negativ asupra 
structurii și țesuturilor 
acestora fiind sesizabil cu 
ochiul liber. 
Unele dintre cele mai 
sensibile plante sunt: pinul, 
legumele, ghindele roșii și 
negre, frasinul alb, lucerna, 
murele. 
 
Efecte asupra mediului 
In atmosfera, contribuie la 
acidifierea precipitațiilor, cu 
efecte toxice asupra 
vegetației și solului. 
Creșterea concentrației de 
dioxid de sulf accelerează 
coroziunea metalelor, din 
cauza formării acizilor. 
Oxizii de sulf pot eroda: 
piatra, zidăria, vopselurile, 
fibrele, hârtia, pielea si 
componentele electrice. 

nivelul critic 
pentru perioada 
de iarnă (12 
µg/m

3
) 

 
 

Plumb si 
alte metale 
toxice Pb, 
Cd, As, Ni  
 

Metalele toxice provin din 
combustia cărbunilor, 
carburanților, deșeurilor 
menajere, etc. și din anumite 
procedee industriale. 
Se găsesc in general sub 
forma de particule (cu 
excepția mercurului care este 
gazos). 
 

Metalele se acumulează in 
organism și provoacă efecte 
toxice de scurtă și/sau lungă 
durată. 
In cazul expunerii la 
concentrații ridicate ele pot 
afecta sistemul nervos, 
funcțiile renale, hepatice, 
respiratorii. 

Plumb – Pb 
Media anuală 
70% din valoarea-
limită (0,35 µg/m

3
) 

 
 
Arsen As  

Media pe 24 de ore 
60% din valoarea-
ţintă (3,6 ng/m

3
) 

 
 
Cadmiu Cd 
Media pe 24 de ore 
60% din valoarea-
ţintă (3 ng/m

3
) 

 
 
Nichel Ni 
Media pe 24 de ore 
70% din valoarea-

Plumb – Pb 
Media anuală 
50% din valoarea-
limită (0,25 µg/m

3
) 

 
 

Arsen As  
Media pe 24 de ore 
40% din valoarea-
ţintă (2,4 ng/m

3
) 

 
 

Cadmiu Cd 
Media pe 24 de ore 
40% din valoarea-
ţintă (2 ng/m

3
) 

 
 

 
Nichel Ni 
Media pe 24 de ore 
50% din valoarea-
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ţintă (14 ng/m
3
) ţintă (10 ng/m

3
) 

Benzen 
C6H6 

Compus aromatic foarte ușor, 
volatil și solubil in apă. 
90% din cantitatea de benzen 
in aerul ambiental provine din 
traficul rutier. 
Restul de 10% provine din 
evaporarea combustibilului la 
stocarea și distribuția 
acestuia. 

Substanță cancerigenă, 
încadrata in clasa A1 de 
toxicitate, cunoscută drept 
cancerigenă pentru om. 
Produce efecte dăunătoare 
asupra sistemului nervos 
central. 

Media anuală 
70% din valoarea-
limită (3,5 µg/m

3
) 

 

Media anuală 
40% din valoarea-
limită (2 µg/m

3
) 

Hidrocarburi 
aromatice 
policiclice 
HAP 
 

Hidrocarburile aromatice 
polinucleare HAP sunt 
compuși formați din 4 până la 
7 nuclee benzenice. 
Acești compuși rezultă din 
combustia materiilor fosile 
(motoarele diesel) sub formă 
gazoasă sau de particule. 

Cea mai studiată este 
benzo(a)pirenul. 
Hidrocarburile aromatice 
polinucleare sunt cunoscute 
drept cancerigene pentru om. 

Media pe 24 de ore 
60% din valoarea-
ţintă (0,6 ng/m

3
) 

Media pe 24 de ore 
40% din valoarea-
ţintă (0,4 ng/m

3
) 

Monoxid de 
carbon 
(CO) 
 

Surse naturale: 
arderea pădurilor, emisiile 
vulcanice și descărcările 
electrice. 
Surse antropice: se formează 
in principal prin arderea 
incompletă a combustibililor 
fosili. 
Alte surse antropice: 
producerea oțelului și a 
fontei, rafinarea petrolului, 
traficul rutier, aerian și 
feroviar. 
Monoxidul de carbon se 
poate acumula la un nivel 
periculos in special in 
perioada de calm atmosferic 
din timpul iernii și primăverii 
(acesta fiind mult mai stabil 
din punct de vedere chimic la 
temperaturi scăzute), când 
arderea combustibililor fosili 
atinge un maxim. 
Monoxidul de carbon produs 
din surse naturale este foarte 
repede dispersat pe o 
suprafață intinsă, nepunând 
in pericol sănătatea umană. 

Efecte asupra sănătății 
populației  
Este un gaz toxic, in 
concentratii mari fiind letal (la 
concentratii de aproximativ 
100 mg/m

3
) prin reducerea 

capacității de transport a 
oxigenului in sânge, cu 
consecințe asupra sistemului 
respirator și a sistemului 
cardiovascular. 
La concentrații relativ 
scăzute: 
- afectează sistemul 
nervos central; 
- slăbește pulsul inimii, 
micșorând astfel volumul de 
sânge distribuit in organism; 
- reduce acuitatea 
vizuală și capacitatea fizică; 
- expunerea pe o 
perioadă scurtă poate cauza 
oboseală acută; 
- poate cauza 
dificultăți respiratorii și dureri 
in piept persoanelor cu boli 
cardiovasculare; 
- determină iritabilitate, 
migrene, respirație rapidă, 
lipsa de coordonare, greață, 
amețeală, confuzie, reduce 
capacitatea de concentrare. 
Segmentul de populație cel 
mai afectat de expunerea la 
monoxid de carbon o 
reprezintă: copiii, vârstnicii, 
persoanele cu boli respiratorii 
și cardiovasculare, 
persoanele anemice, 
fumătorii. 
Efecte asupra plantelor 

Media pe 8 ore 
70% din valoarea-
limită (7 mg/m

3
) 

Media pe 8 ore 
50% din valoarea-
limită (5 mg/m

3
) 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  73  

La concentrații monitorizate 
in mod obișnuit in atmosferă 
nu are efecte asupra 
plantelor, animalelor sau 
mediului. 

 
Sursa: http://www.calitateaer.ro/parametri.php & anexa 3 din Legea 104/2011privind 
calitatea aerului înconjurător  
 
Conform Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin legea nr. 
271/2003, pentru România, plafoanele naţionale de emisie stabilite pentru anul 
2010 pentru SO2, NOx, COV și NH3 sunt următoarele:  
 

Dioxid de sulf 

(mii tone/an) 

Oxizi de azot 

(mii tone/an) 

Amoniac (mii 

tone/an) 

Compuşi organici 

volatili (mii tone/an) 

918 437 210 523 

 
Atât Protocolul Gothenburg, cât şi Directiva NEC (Directiva nr. 2001/81/CE privind 
plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici) sunt în proces de 
revizuire la nivel internaţional, respectiv european. 
 
Revizuirea vizează în principal extinderea obiectivelor stabilite pentru anul 2010 cu 
stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru de plafoane naţionale de emisii care 
trebuie respectate până în anul 2020 pentru SO2, NOx, COV şi NH3 şi pulberi. 
 

 
România are obligația de a limita emisiile de poluanți anuale de gaze cu efect de 
acidifere și eutrofizare și de precursori ai ozonului, sub valorile de 918 mii tone/an 
pentru dioxid de sulf (SO2), 437 mii tone/an pentru oxizi de azot (NOx), 523 mii 
tone/an pentru compuşi organici volatili nonmetanici (NMVOC) și 210 mii tone/an 
pentru amoniac (NH3), valori ce reprezintă plafoanele naționale de emisie. 
 
CALITATEA AERULUI  
 
Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer 
mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice 
policiclice în aerul înconjurător. 
Poluanţii atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător 
sunt: 

- dioxid de sulf (SO2); 
- dioxid de azot (NO2); 
- oxizi de azot (NOx); 
- particule în suspensie (PM10 şi PM2,5); 
- plumb (Pb); 
- benzen (C6H6); 

http://www.calitateaer.ro/parametri.php
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- monoxid de carbon (CO); 
- ozon (O3); 
- arsen (As); 
- cadmiu (Cd); 
- nichel (Ni); 
- hidrocarburi aromatice policiclice - (HAP)/Benzo(a)piren (BaP); 
- mercur (Hg). 

La nivelul anului 2012, evaluarea calităţii aerului înconjurător în România s-a realizat 
permanent prin intermediul a 138 staţii automate ce fac parte din Reţeaua Naţională 
de Monitorizare a Calităţii Aerului(R.N.M.C.A.) repartizate pe întreg teritoriul ţării. 
Staţiile sunt dotate cu analizoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în 
aerul înconjurător ale următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, 
NOx),monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule în suspensie 
(PM10 şi PM2,5). Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru 
măsurarea concentraţiilor de metale grele, plumb (Pb), cadmiu (Cd),arsen (As), 
nichel (Ni), din particule în suspensie şi din depuneri. 
 
In continuare se prezintă pragurile de alertă pentru poluanții atmosferici SO2, NO2, 
Ozon, PM10, metoda automată* 

 
Tabel 3.3.2.  Praguri alertă pentru poluanți atmosferici 

Poluant Tip depăşire Descriere depăşire 

SO2 Prag alerta 500 µg/m3, medie orară 
Alertă = depășirea pragului de alertă timp de 3 ore 
consecutiv 

 Valoare limită 
orară 

350 µg/m3, medie orară, a nu se depăși de peste 24 
ori pe an 

NO2 Prag alertă 400 µg/m3, medie orară. 
Alertă = depășirea pragului de alertă timp de 3 ore 
consecutiv  

 Valoare limită 
orară 

200 µg/m3, medie orară, a nu se depăși de peste 18 
ori pe an 

Ozon Prag informare 180 µg/m3, medie orară 

 Prag alertă 240 µg/m3, medie orară 
Alertă = depășirea pragului de alertă timp de 3 ore 
consecutiv 

PM10, 
metoda 

automată* 

Valoare limită 
zi 

50 µg/m3, medie pe 24 ore, a nu se depăși de mai 
mult de 35 ori intr-un an 

*Depăşirile măsurate automat (prin metoda nefelometrica) au scop informativ şi pot fi 
confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică 

Sursa: http://www.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer-163                          
 
Situația poluantilor atmosferici raportat la pragul de alertă, in anul 2012,  este 
prezentat in tabelul 3.3.3.  
 
 
 
 
  

http://www.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer-163
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Tabel 3.3.3. Situația poluantilor atmosferici raportat la pragul de alertă, in anul 2012 

Tipul de poluanți 
atmosferici 

Evaluare 
Depăşiri ale valorii 
pragului de alertă/ de 
informare  in anul 2012 

Dioxidul de azot (NO2) și 
oxizii de azot (NOx) 

Concentraţiile de NO2 din 
aerul înconjurător se 
evaluează folosind 
valoarea limită orară 
pentru protecția sănătăţii 
umane (200µg/m3), care 
nu trebuie depăşită mai 
mult de 18 ori/an şi 
valoarea limită anuală 
pentru protecția sănătăţii 
umane (40µg/m3). 

Nu s-au înregistrat 
depăşiri ale valorii pragului 
de alertă 

Dioxidul de sulf (SO2) 

Valorile maxime zilnice ale 
mediilor concentraţiilor pe 
8 ore, s-au situat mult sub 
valoarea maximă zilnică 
pentru protecția sănătăţii 
umane (10mg/m3). 

Nu s-au înregistrat 
depăşiri ale valorii pragului 
de alertă 

Monoxidul de carbon (CO) 

Concentraţiile de CO din 
aerul înconjurător se 
evaluează folosind 
valoarea limită pentru 
protecția sănătăţii umane 
(10mg/m3), calculată ca 
valoare maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore (medie 
mobilă). 

Nu s-au înregistrat 
depăşiri ale valorii pragului 
de alertă 

Ozonul (O3) 

Concentraţiile de ozon din 
aerul înconjurător se 
evaluează folosind pragul 
de alertă (240µg/m3 
măsurat  timp de 3 ore 
consecutiv) calculat ca 
medie a concentraţiilor 
orare, pragul de informare 
(180µg/m3) calculat 
ca medie a concentraţiilor 
orare şi valoarea ţintă 
pentru protecţia sănătăţii 
umane (120µg/m3) 
calculată ca valoare 
maximă zilnică a mediilor 
pe 8 ore (medie mobilă), 
care nu trebuie depăşită 
mai mult de 25 ori/an 
calendaristic (mediat pe 3 
ani). 

Nu s-au înregistrat 
depăşiri ale valorii pragului 
de alertă pentru ozon. 
Depăşirea pragului de 
informare a fost 
înregistrată în următoarele 
locaţii: 

 staţia de trafic DJ-3 
(Craiova) în data de 23 
august ora 15, fiind atins 
nivelul de 185,72µg/m3; 

 staţia industrială 
DJ-4 (Işalniţa) în data de 
25 august ora 18, fiind 
atins nivelul de 
182,08µg/m3 şi în 
data de 26 august ora 14 
fiind atins nivelul de 
190,56µg/m3; 
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 staţia de fond 
suburban DJ-5 (Breasta) 
în data de 19 februarie 
ora 15, fiind atins nivelul 
de 182,00µg/m3, 4 iulie 
ora 15, fiind atins nivelul 
de 182,15µg/m3 şi în data 
de 23 august ora 14, fiind 
atins nivelul de 189,38 
µg/m3; 

PARTICULE ÎN 
SUSPENSIE (PM10 și 
PM2,5) 

Metalele grele 
monitorizate din particulele 
în suspensie PM10 sunt 
plumbul (Pb), cadmiul 
(Cd), nichelul (Ni) 
şi arsenul (As). 

 valoarea limită 
anuală pentru protecţia 
sănătăţii umane de 
0,5μg/m3 pentru Pb; 

 valoarea ţintă de 
6ng/m3 pentru As; 

 valoarea ţintă de 
5ng/m3 pentru Cd; 

 valoarea ţintă de 
20ng/m3 pentru Ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particule în suspensie 
PM10 
 
Depăşiri ale valorii limită 
anuale pentru protecția 
sănătăţii umane (40μg/m3) 
s-au înregistrat la: 
• staţia industrială B-
5, Drumul Taberei 
Bucureşti, media anuală 
44μg/m3; 
• staţia de trafic IS-1, 
B-dul N. Iorga Iaşi, media 
anuală 46,86μg/m3; 
• staţia de trafic BV-
3, B-dul Gării Braşov, 
media anuală 
40,20μg/m3. 

De asemenea, s-au 
înregistrat depăşiri ale 
valorii limită zilnice (mai 
mult de 35 ori într-un an 
calendaristic) la 
următoarele stații: 

• staţia de fond urban 
B-1(Lacul Morii, 
Bucureşti) - 66 depăşiri; 
• staţia industrială B-
2 (Titan, Bucureşti) - 60 
depăşiri; 
• staţia industrială B-
4 (Berceni, Bucureşti) - 41 
depăşiri; 
• staţia industrială B-
5 (Drumul Taberei, 
Bucureşti) - 88 depăşiri; 
• staţia de fond 
suburban B-7 (Măgurele, 
jud. Ilfov) - 54 depăşiri; 
• staţia de trafic BV-3 
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PM2,5 
Valoarea limită anuală 
pentru acest poluant este 
25μg/m3, valoare care 
trebuie atinsă la 1 ianuarie 
2015. 
Valoarea limită anuală 
plus marja de toleranţă 
pentru anul 2012 este 
27,00μg/m3. 
 

(B-dul Gării, Braşov) - 
81depăşiri; 
• staţia de trafic IS-1 
(B-dul N. Iorga, Iaşi) - 58 
depăşiri. 

 
Particule în suspensie 
PM2,5 
 
Depăşiri ale valorii limită 
anuale pentru protecția 
sănătăţii umane s-au 
înregistrat la următoarele 
staţii: 
• staţia de fond urban 
BZ-1, Buzău, media 
anuală 28μg/m3; 
• staţia de fond urban 
VL-1 Râmnicu-Vâlcea, 
media anuală 32,26μg/m3. 

Benzenul (C6H6) 

Concentraţiile de benzen 
din aerul înconjurător se 
evaluează folosind 
valoarea limită anuală 
pentru 
protecţia sănătăţii umane 
(5μg/m3). 

În anul 2012 concentrațiile 
medii anuale nu au 
depăşit valoarea limită 
anuală pentru sănătatea 
umană la niciuna din 
staţiile de monitorizare. 

Sursa: Raport național privind starea mediului – anul 2012 
 
Informatiile detaliate și complete privind calitatea aerului se află pe site-ul Agenției 
Naționale pentru Protecția Mediului în cadrul Rapoartelor privind calitatea aerului la 
nivel național, publicate anual.  
. 
 
3.4.2 APE DE SUPRAFATA SI SUBTERANE 
 
În Romania există următoarele categorii de ape: 

 78.905 km râuri (cadastrate), din care: 
 râuri permanente – 55.535 km; 
 râuri nepermanente – 23.370 km; 

 117 lacuri naturale cu suprafața mai mare de 50 ha, dintre care peste 
jumătate sunt in Delta Dunării; 

 236 acumulări cu suprafața mai mare de 50 ha; 
 781,37 kmp ape tranzitorii; 
 571,8 kmp ape costiere. 

 
Principalele râuri ale României sunt Dunărea, Siretul, Mureșul, Oltul, Someșul, 
Prutul, Bistrița etc. Dintre acestea, de departe cel mai important este fluviul Dunărea 
care curge in limitele teritoriului României pe o distanță de 1.075 km, din lungimea 
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sa totală de 2.860 km. Ii urmeaza Mureșul (716 km), Prutul (716 km), Oltul (670 km), 
Siretul (576 km), Someșul (349 km), Argeșul (344 km), Bistrița (290 km). 
 
Teritoriul României dispune de toate tipurile de resurse de apă. Apa dulce este cea 
din râuri, lacuri și din straturile subterane. Cea mai mare resursă de apă dulce 
provine din Dunăre și din râurile interioare. Lacurile naturale, desi numeroase 
(3.450) au o contribuție nesemnificativă la volumul resurselor de apă ale României. 
Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri il 
constituie stocul mediu multianual, exprimat sub formă de volum scurs, fie sub formă 
de debit. 
 
ESPON este un program de cercetare aplicată  finanțat de către Comisia 
Europeană  și statele membre ale UE. Misiunea sa este de a susține elaborarea de 
politici în ceea ce privește politica de coeziune a UE. Programul face acest lucru prin 
furnizarea de dovezi  și cunoștințe cu privire la structurile teritoriale europene, 
tendințe, perspective  și impactul politicilor care permit comparații între regiuni și 
orașe și care sprijină  înțelegerea diversității teritoriale europene. 
 
 

 
Figura 3.8 Distribuţia indicelui tehnico –edilitar la nivelul României  
Sursa: Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
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Figura 3.9 Indicele tehnico-edilitar la nivel județean-rural  
Sursa: Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
 
Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
Indicele tehnico-edilitar la nivel județean urban 
 

 
Figura 3.10 Indicele tehnico-edilitar la nivel județean urban 
Sursa: Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
 
Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)   
Indicele tehnico-edilitar la nivel județean – disparități  
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Figura 3.11 Indicele tehnico-edilitar la nivel județean – disparități  
Sursa: Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
 
Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)   
Indicele tehnico-edilitar la nivel județean –disparități la nivel comunal 

 
Figura 3.12 Indicele tehnico-edilitar la nivel județean –disparități la nivel comunal 
Sursa: Calitatea locuirii în profil teritorial - factor şi rezultat al dezvoltării 
teritoriale(ESPON)  
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3.4.2.1 Resursele de apă de suprafață 
 
Totalul resurselor hidrologice de apă al apelor de suprafață interioare in condiții 
climatice normale insumează 40,424 km3/an, iar cele provenite din Dunăre 175,4 
km3/an din care României ii revin 87,7 km3/an. 

Factorul determinant care influențează scurgerea și implicit volumul resursei de apă, 
este cel climatic. Sub acest aspect, teritoriul țării poate fi impărțit in trei mari zone cu 
tipuri climatice diferite: regiunea de vest, de est și de sud.  

Regiunea de vest cuprinde arealul intracarpatic, celelalte conținând spațiile 
extracarpatice de la sud și est de acest lanț muntos. Zona de vest include bazinele 
Tisa, Someș, Crișuri, Mureș, Bega – Timiș – Caraș, Nera – Cerna și parțial Olt. Zona 
de sud cuprinde bazinele Jiu, Olt (parțial), Vedea, Argeș, Ialomița, Dunărea și 
Litoralul, iar cea de est, bazinele Siret și Prut. Datele existente evidențiază că 
scurgerea bogată se constată numai in zona de vest, de 1,36 ori față de media 
multianuală pe țară, comparativ cu zonele de est și sud care se situează sub 
această medie. Explicația constă in caracteristicile climatice ale fiecărei zone. 

In tabelul 3.32 este prezentată repartiţia surselor de apă.  
 
 
Tabel 3.32 Repartiția resurselor de apă pe principalele bazine hidrografice 
 

Nr.crt. 
District de bazin 

hidrografic 
Suprafața 

[kmp] 

Volum 
[milioane 

mc] 

APE INTERIOARE 

1 Tisa Superioară 4540 2082 

2 Someș-Crasna 17840 4165 

3 Crișuri 14860 2871 

4 Mureș - Aranca 29390 5775 

5 Bega-Timiș-Caraș 13060 2366 

6 Nera-Cerna 2740 1199 

7 Jiu 10080 2682 

8 Olt 24050 5301 

9 Vedea 5430 347 

10 Argeş 12550 2051 

11 Ialomiţa 10350 1388 

12 Siret 42890 7100 

13 Prut 10990 504 

14 
Afluenții mici ai 
Dunării 

33250 788 

15 Litoral 6369 107 

Total România 238391 38721 

RESURSE PROVENITE DE PE TERITORII DIN AFARA 
GRANITELOR ȚĂRII 

16 
Siret - aportul suprafeței bazinului 
Siret aflată pe teritoriul Ucrainei 

441 

17 Prut - 50% din aportul suprafetei 1262 
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Nr.crt. 
District de bazin 

hidrografic 
Suprafața 

[kmp] 

Volum 
[milioane 

mc] 

bazinului Prut la intrarea in țară (s.h. 
Rădăuți) 

Total resurse de apă 40424 

DUNĂREA 

18 
Intrare in țară - 50% din volumele de 
apă scurse pe Dunăre la intrarea în 
ţară  (s.h. Baziaş) 

87730 

Sursa: Sinteza studiilor de fundamentare a schemelor directoare de amenajare şi 
management ale bazinelor hidrografice componentă a planului de amenajare  
 

Vestul țării are un regim pluviometric mai bogat, specific climatului continental cu 
nuanțe oceanice, tipic pentru vestul și centrul Europei, in timp ce in est și sud este 
caracteristic climatul continental de nuanță excesivă, cu regim pluviometric sărac, 
specific marilor câmpii de la nord de Marea Neagră. Fenomenul secării este prezent 
aici pe numeroase râuri din Câmpia Română și Podișul Moldovei. O mențiune 
specială se face pentru zona de sud a țării, unde scurgerea foarte redusă (115 
mm/an) se poate explica prin ponderea mare a zonelor de câmpie in care cantitatea 
de precipitații este cea mai scăzută din țară. In zona de sud, chiar și râuri importante, 
cum este spre exemplu Vedea, sunt afectate de fenomenul secării. 

O importanță deosebită pentru utilizarea resurselor de apă o are cunoașterea 
distribuției in timp a volumului resurselor de apă pe luni și sezoane. Volumul de apă 
multianual scurs pe intreaga suprafață hidrografică este variabil de la an la an și 
distribuit neuniform pe sezoane și luni. Astfel, in sezonul de primăvară (lunile III – V) 
se produce 39,7% din totalul scurgerii anuale, iar in cel de toamnă (lunile IX – XI) 
numai 14,2%. Rezultă că sezonul de toamnă este cel mai secetos sezon din 
România și nu cel de vară (lunile VI – VIII), când volumul scurgerii este aproape 
dublu (26,7%) față de cel de toamnă. Fenomenul este confirmat și de repartiția pe 
luni a volumului scurs. Lunile ce participă cu cea mai mare pondere (14,3%) la 
volumul anual scurs sunt aprilie și mai, in timp ce lunile de toamnă, septembrie și 
octombrie participă cu numai 4,67% fiecare. 

O situație aparte se prezintă in bazinul Crișurilor. In acest bazin se constată o 
pondere foarte scăzută a scurgerii in lunile de toamnă, dar odată cu venirea iernii are 
loc o creștere spectaculoasă a scurgerii și care continuă o dată cu venirea 
primăverii, atingând maximul in luna martie, după care scade treptat către sfârșitul 
acestui anotimp și mult mai accentuat spre lunile de vară. Distribuția este tipică 
pentru un regim climatic umed, cu ierni blânde, in care scurgerea bogată se explică 
prin abundența precipitațiilor sub formă de zăpadă și adeseori prin ploaie. De altfel, 
bazinul Crișurilor este cel in care se produc destul de frecvent inundații in lunile de 
iarnă. Temperaturile nu foarte scăzute din zonă, permit topirea timpurie a stratului de 
zăpadă, așa explicându-se și maximul din lunile februarie – martie, topire care de 
obicei se asociază cu ploi abundente. 

In contrast, in bazinul Siret, ponderea scurgerii lunilor de toamnă este mult mai 
mare, scăzând insă spre iarnă, minimul atingându-se in luna ianuarie, când apele 
sunt puternic afectate de fenomenele de ingheț. Creșterile spectaculoase au loc 
incepând cu luna aprilie și ating maximul anual in luna mai. 
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Toate aceste aspecte conduc către următoarele remarci cu caracter general asupra 
potențialului resurselor de apă ale râurilor interioare: 

 resursele de apă ale României sunt neuniform distribuite in spațiu. Cele mai 
bogate in resurse de apă sunt in bazinele cu suprafețe relativ mici dar cu 
altitudini mari: Nera – Cerna și Tisa superioară, urmate de Jiu, Someș și Olt. 
Cele mai sărace in resurse de apă sunt bazinele Dunării și Litoralului; 

 resursele de apă ale râurilor României sunt neuniform distribuite in timp, 
având mari variații sezoniere. La nivel de țară, in sezonul de primăvară se 
produce 39,7% din totalul scurgerii anuale, in timp ce in sezonul de toamnă, 
cel mai secetos sezon din România, scurgerea nu reprezintă decat 14,2% 
din cea anuală, comparativ cu sezonul de vară când scurgerea atinge 
26,7% din cea anuală și chiar cu cel de iarnă când se scurge 19,4% din 
stocul mediu multianual. 

 
Resursele hidrologice ale României au nu numai o variație sezonieră, ci și de la un 
an la altul. Exprimat prin raportul dintre stocurile anuale ale cursurilor interioare de 
apă și stocul mediu multianual al acelorași cursuri de apă, acest coeficient de 
variație este cuprins intre 2 și 0,5. Așa se face că in anul 1970 stocul anual al râurilor 
interioare a insumat 74,413 miliarde mc, iar in anul 1990, unul dintre cei mai secetoși 
ani din punct de vedere hidrologic, acest stoc să fie de numai 22,293 miliarde mc. 
 
 
3.4.2.2. Resursele de apă subterană 

Apele subterane constituie o resursă mai puțin văzută, iar evaluarea ei este mai 
dificilă. Ea se realizează pe baza observațiilor sistematice efectuate la posturile 
rețelei hidrogeologice naționale. 

Apele subterane se constituie intr-o resursă importantă in special datorită calității lor 
fizico – chimice și biologice. 

Posibilitatea de înmagazinare și circulație a apelor subterane se află in strânsă 
legătură cu alcătuirea litologică, dispoziția spațială și condițiile de alimentare, 
elemente care determină de fapt condițiile hidraulice ale acviferelor, funcție de care 
apele subterane sunt denumite freatice și de adâncime. 

Apele freatice se află cantonate in primele orizonturi permeabile, până la circa 50 m 
adâncime, fiind sub influența directă a factorilor atmosferici. 

Apele subterane de adâncime sunt cantonate la adâncimi mai mari, fiind inchise prin 
orizonturi impermeabile. 

Apele freatice sunt cantonate pe teritoriul României in trei macroregiuni: orogenul 
carpatic, depresiunile și bazinele intracarpatice, depresiunile și bazinele 
extracarpatice. 

In orogenul carpatic precipitațiile sunt abundente, dar pantele mari ale reliefului 
asigură un drenaj foarte puternic. Din acest motiv, dar și datorită predominanței 
rocilor compacte, fisurate, apele freatice sunt cantonate preferențial in scoarța de 
alterare care nu poate asigura rezerve mari. Precipitațiile frecvente și abundente 
asigură însă o realimentare permanentă, din care provin numeroasele izvoare cu 
apă dulce din zona de munte. 
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In depresiunile intramontane, in depozitele permeabile se acumulează rezerve 
importante de ape freatice. Trebuie remarcată influența directă pe care o are litologia 
rocilor acestei mari regiuni hidrogeologice asupra acumulării apelor subterane. 

In concluzie, zonele montane și submontane ale orogenului carpatic prezintă un 
interes minor din punct de vedere al aprovizionării cu apă prin foraje și in consecință 
nu se includ in estimările resurselor de apă subterană. 

Apele de adâncime cu caracter ascensional sau artezian au o largă răspândire in 
regiunile sedimentare pericarpatice, situându-se până la adâncimi de câteva mii de 
metri, lipsind aproape total in zonele cu roci compacte. 

Pe teritoriul României se identifică 5 bazine arteziene – ascensionale majore care 
cantonează ape de adâncime. Regiunile carpatice au rol de cumpănă  față de 
regiunile depresionare din jur. In interiorul lor există însă depresiuni tectonice sau 
structuri ce favorizează acumularea apelor de adâncime cu caracter ascendent.  

Cele cinci bazine arteziene – ascensionale majore identificate pe teritoriul României 
sunt: Bazinul Pericarpatic, Bazinul Predobrogean, Bazinul Premaritim Dobrogean, 
Bazinul Transilvan, Bazinul Vestic. 

Resursele exploatabile de ape subterane pe intreg teritoriul țării au rezultat: 

Resursa totală – 304,9 m3/s (9,62 km3/an), din care: 

 ape freatice – 149,4 m3/s (4,72 km3/an) ; 

 ape de adâncime – 155,5 m3/s (4,90 km3/an). 

Prin insumarea valorilor prezentate anterior, rezultă că potențialul teoretic al 
resurselor de apă ale României totalizează 137,774 km3/an, din care Dunărea 
contribuie cu 87,7 km3/an, râurile interioare cu 40,424 km3/an, iar apele subterane cu 
9,62 km3/an.  

 
 
3.4.2.3. Calitatea apelor 
 
3.4.2.3.1. Apele de suprafață 
 
Începând cu anul 2010, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă in România, s-a 
realizat conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE, transpusă în 
legislaţia românească prin Legea nr. 310/2004 (care modifică şi completează Legea 
Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare) pe baza elementelor 
biologice, chimice şi hidromorfologice.  
Evaluarea se realizează pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se 
utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al 
obiectivelor de mediu ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apă de 
suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: 
râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele 
costiere. 
Directiva Cadru Apă defineşte în art.2 starea apelor de suprafaţă prin: starea 
ecologică și starea chimică. 
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Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 
stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de 
culoare corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).  

 Starea foarte bună - valorile elementelor biologice se caracterizează 
prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu 
alterări antropice minore.  

 Starea bună - valorile elementelor biologice se caracterizează prin 
abateri uşoare faţă de valorile caracteristice zonelor nealterate (de 
referinţă) sau cu alterări antropice minore.  

 Starea moderată - valorile elementelor biologice pentru apele de 
suprafaţă deviază moderat de la valorile caracteristice zonelor 
nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. 

 Starea slabă - există alterări majore ale elementelor biologice; 
comunităţile biologice relevante diferă substanţial faţă de cele normale 
asociate condiţiilor din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări 
antropice minore. 

 Starea proastă - există alterări severe ale valorilor elementelor 
biologice, un număr mare de comunităţi biologice relevante sunt 
absente faţă de cele prezente în zonele nealterate (de referinţă) sau cu 
alterări antropice minore. 
 

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se 
realizează prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, 
poluanţii specifici). Obiectivul de mediu pentru un corp de apă de suprafaţă se 
consideră a fi atins atunci când corpul de apă se încadrează în starea ecologică 
bună, respectiv potenţialul ecologic bun. 
Conform documentului „Sinteza calitatii apelor din România in anul 2013 - extras”, 
disponibil pe site-ul Administratiei Naționale Apele Române, in anul 2013 au fost 
monitorizate şi evaluate din punct de vedere al stării ecologice/potenţialului ecologic 
un număr total de 908 corpuri de apă (din care pentru 8,37 % dintre corpuri de apă 
s-a evaluat starea/potenţialul doar din punct de vedere fizico-chimic) şi o lungime 
totală de 31892,6 km. 
 In tabelele următoare se prezintă sintetic distribuţia lungimii cursurilor de apă 
monitorizate şi evaluate, în anul 2013, din punct de vedere al stării ecologice/ 
potenţialului ecologic, pe bazine hidrografice. 
 
Tabel 3.33 Starea ecologică a corpurilor naturale de apă de suprafață 

 

Bazin 
hidrografi

c 

Nr. 
corpuri 
de apa 

Lungime 
monitorizata 
si evaluata 

[km] 

Clase de calitate 

Foarte buna 
[km] 

Buna [km] 
Moderata 

[km] 
Slaba [km] 

Proasta 
[km] 

Tisa 16 989 - 914 49 - 26 

Someș 42 2394  1599 785  10 

Crișuri 52 1399,13  1011,47 387,66   

Mureș 41 1489,08  1170,07 251,91  67,1 

Bega-
Timiș-
Caraș 

30 1105,6  1019,15 86,45   
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Nera-
Cerna 

10 545,611  545,611    

Jiu 40 1251,7  863,1 388,6   

Olt 73 2153  1559 594   

Argeș 49 1693,28  1251,05 442,23   

Vedea 16 838,46  130,58 707,88   

Ialomița 26 1038  605 433   

Siret 51 4195,87  3334,95 860,92   

Bârlad 6 374,8  122,87 251,95   

Buzău 15 599,5  244,5 355   

Prut 8 536,03  218,36 317,67   

Dunăre 28 766,6  67,85 616,48  82,27 

Litoral 12 295,6  159,6 136   

Fluviul 
Dunărea 

2 190  190    

Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
 

Tabel 3.34 Potențial ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate 

Bazin 
hidrografi

c 

Nr. 
corpuri 
de apa 

Lungime 
monitorizata 
si evaluata 

[km] 

Clase de calitate 

Foarte buna 
[km] 

Buna [km] 
Moderata 

[km] 
Slaba [km] 

Proasta 
[km] 

Tisa 2 104  104    

Someș 5 302  38 264   

Crișuri 8 258,66  243,54 15,12   

Mureș 55 1998,94  1509,06 489,88   

Aranca 1 126,82   126,82   

Bega-
Timiș-
Caraș 

15 563,95  257,551 306,399   

Nera-
Cerna 

3 45,51  39,63 5,88   

Jiu 1 9   9   

Olt 12 533,5  181,5 352   

Argeș 9 323,4  52,5 270,9   

Vedea 2 78,7   78,7   

Ialomița 2 67   67   

Siret 5 120,56  18,17 102,39   

Bârlad 2 214,6   214,6   

Buzău 2 47   47   

Prut 6 628,12  510,9 117,22   

Dunăre 2 241,6   241,6   

Litoral 2 64,41  64,41    

Fluviul 
Dunărea 

5 1070,5  455,5 615   

Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
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Tabel 3.35 POTENTIAL ECOLOGIC AL CORPURILOR DE APĂ ARTIFICIALE 

Bazin 
hidrografic 

Nr. 
corpuri 
de apă 

Lungime 
monitorizată 
și evaluată 

[km] 

Clase de calitate 

Foarte bună 
[km] 

Bună [km] 
Moderată 

[km] 
Slabă [km] 

Proastă 
[km] 

Mureș 5 147,6  51,02 96,58   

Bega-
Timiș-
Caraș 

1 43,98  43,98    

Olt 2 42   42   

Argeș 2 24,66  24,66    

Ialomița 2 12,1   12,1   

Prut 2 113,96   113,96   

 Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
 
In continuare se prezintă evaluare principalelor corpuri de apă – lacuri naturale 
monitorizate in anul 2013, din punct de vedere al stării ecologice/ potenţialului 
ecologic, pe bazine hidrografice. 
 

Tabel 3.36 Stare ecologica a corpurilor de apa – lacuri naturale 
  

Bazin 
hidrografi

c 

Nr. 
corpuri 
de apa 

Clase de calitate 

Foarte 
buna/Buna 

Moderata [km] Slaba [km] 
Proasta 

[km] 

Tisa 1 1 0 0 0 

Someș 2 1 1 0 0 

Mureș 3 3 0 0 0 

Jiu 1 0 1 0 0 

Olt 2 1 1 0 0 

Argeș 1 0 1 0 0 

Buzău 4 0 4 0 0 

Ialomița 7 0 7 0 0 

Siret 4 1 3 0 0 

Prut 2 0 2 0 0 

Dunăre 17 4 12 0 1 

Litoral 10 1 8 0 1 

TOTAL 54 12 40 0 2 

Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
 
Tabel 3.37 Potențial ecologic al corpurilor de apă puternic modificate  – lacuri 
naturale 

 

Bazin 
hidrografi

c 

Nr. 
corpuri 
de apa 

Clase de calitate 

Foarte 
buna/Buna 

Moderata [km] Slaba [km] 
Proasta 

[km] 

Tisa 1 1 0 0 0 

Someș 9 4 5 0 0 

Crișuri 8 5 3 0 0 

Mureș 10 6 4 0 0 
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Bega-
Timiș-
Caraș 

6 5 1 0 0 

Nera-
Cerna 

2 2 0 0 0 

Jiu 6 4 2 0 0 

Olt 9 6 3 0 0 

Argeș 15 7 8 0 0 

Vedea 1 0 1 0 0 

Buzău 2 2 0 0 0 

Ialomița 6 4 2 0 0 

Siret 12 10 2 0 0 

Prut 10 1 9 0 0 

Dunăre 7 4 3 0 0 

Litoral 8 1 7 0 0 

TOTAL 112 62 50 0 0 

Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
 
3.4.2.3.2. Apele subterane 
 
In tabelul 3.38 se prezintă încadrarea corpurilor de apă subterană pentru anul 2013, 
structurată pe bazine/spaţii hidrografice, detaliindu-se situaţia corpurilor de apă 
subterană identificate ca fiind în stare chimică slabă - număr de corpuri, 
nominalizarea corpului identificat în stare chimică slabă şi specificarea indicatorilor 
chimici, ale căror depăşiri ale valorilor de prag au condus la încadrarea corpului de 
apă în stare chimică slabă. 
 
Tabel 3.38 Corpuri de apă subterane  
 

Bazin 
hidrografic 

Număr corpuri de 
apă subterană 
(monitorizate) 

Stare 
chimică 

Corp de apă                    
in stare chimică slabă 

Indicatorii care 
determină 

incadrarea in 
starea chimică 

slabă 
Bună Slabă 

Someș-Tisa 14 14 0 - - 

Crișuri 9 9 0 - - 

Mureș 22 20 2 ROMU03 azotaţi, amoniu, 
foasfati 

ROMU20 azotaţi 

Banat 20 18 2 ROBA01 azotaţi, fosfaţi, 
plumb 

ROBA02 azotaţi 

Jiu 8 6 2 ROJI05 azotaţi 

ROJI06 azotaţi 

Olt 14 13 1 ROOT08 azotaţi 
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Argeș-Vedea 11 10 1 ROAG08 azotaţi 

Buzău-
Ialomița 

18 16 2 ROIL06 amoniu, sulfaţi, 
cloruri 

ROIL07 sulfaţi, cloruri 

Siret 6 6 0 -  

Prut 7 4 3 ROPR04 azotaţi, sulfaţi 

ROPR06 azotaţi 

ROPR07 azotaţi 

Dobrogea 
Litoral 

10 6 4 RODL01 azotaţi, amoniu, 
cloruri 

RODL 04 azotaţi, plumb 

RODL 09 azotaţi 

RODL10 azotaţi, plumb 

TOTAL 139 122 17   

Sursa: Sinteza calității apelor din România în anul 2013 – extras 
 

3.4.3. SOL 
3.4.3.1 Repartiţia terenurilor pe clase de folosinţe 
 
În anul 2012 ponderea principală in România, o deţineau terenurile agricole 
(61,39%), urmate de păduri şi de alte terenuri cu vegetaţie forestieră (28,35%), 
conform tabelului  3.39. Alte terenuri ocupă 10,26% din suprafaţa ţării (ape, bălţi, 
curţi, construcţii, căi de comunicaţie, terenuri neproductive). 

 

 
Figura 3.13 Repartiţia fondului funciar pe categorii de folosinţe în anul 2012 

Sursa: Anuarul Statistic al României, anul 2012 
Tabel 3.39 Repartiţia fondului funciar, pe categorii de folosinţe, în anul 2012 
  

Categoria de folosinţă 
 

Suprafaţa 

mii ha % 

Terenuri agricole 14635.5 61,39 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră, din care: 

6757.6 28,35 

Păduri 6354 26,65 

Construcţii 728.3 3.06 
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Drumuri şi căi ferate 388.8 1,63 

Ape şi bălţi 833.6 3,50 

Alte suprafeţe (terenuri neproductive) 495.3 2.07 

Total 23.839,1 100 

Sursa: Anuarul Statistic al României,anul 2012 
 
3.4.3.2 Repartiţia terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe 

 
Terenurile arabile ocupă 64,1% din totalul suprafeţei agricole, iar restul se 
repartizează între păşuni (22,5 %), fâneţe (10,7 %), vii (1,4%) şi livezi (1,3%). 
După structura proprietăţii la sfârşitul anului 2012 proprietatea agricolă privată 
însuma 93,72 % din suprafaţa agricolă totală şi era constituită din: proprietatea 
privată a statului, a unităţilor administrativ teritoriale, a persoanelor juridice şi a 
persoanelor fizice. (tabel 3.40). În ultimii 82 ani, ca urmare a creşterii indicelui 
demografic, suprafaţa arabilă pe locuitor a scăzut de la 0,707 ha în anul 1930 la 
0,438 ha în anul 2012, practic resursele în cadrul acestei folosinţe fiind epuizate. 
 
Tabel 3.40 Repartiţia terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în anul 2012 
 

       Tipul de folosinţă Suprafaţa 

 mii ha % 

Total agricol 14.590,9 100 

Arabil 9352.3 64,1 

Păşuni 3277.7 22,5 

Fâneţe 1553,5 10,7 

Vii 211.3 1,4 

Livezi 196.1 1,3 

Din care proprietate privată 13674.8 93,72 

Sursa: Anuarul Statistic al României, anul 2012 
 
 
 
3.4.3.3 Clase de calitatea a solurilor - calitatea solurilor 
 
În tabelul 3.41  se prezintă încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după 
nota de bonitare medie pe ţară, pentru anul 2012 (parţial), fără aplicarea măsurilor 
pedoameliorative. 
Se remarcă faptul că, în cazul terenurilor arabile, care ocupă 63,77% din suprafaţa 
cartată, cele mai multe terenuri se grupează în domeniul claselor de calitate a II-a 
(28,40%) şi a III-a (38,83%). 
Practic în clasa I de calitate la arabil intră 6,3% din totalul terenurilor, restul claselor 
prezentând diferite restricţii. 
În cazul păşunilor şi al fâneţelor majoritare sunt clasele III-V, în cel al viilor, clasele II-
IV, iar al livezilor, clasele III-IV. 
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Tabel 3.41 Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, după nota de bonitare, 
pe ţară, în anul 2012 (parţial) 
 

Folosinţa 
 

Suprafaţa 
totală cartată 

Din care pe clase de calitate : 

ha/% din 
total agricol 

Clasa I Clasa a Il-a Clasa a lll-
a 

Clasa a IV-
a 

Clasa a V-
a 

ha/ din 
total 
folosinţă 

ha/% din 
total 
folosinţă 

ha/% din 
total 
folosinţă 

ha/% din 
total 
folosinţă 

ha/% din 
total 
folosinţă 

Arabil 9264527,31 / 
63,77% 

580760.36 
/ 6.27% 

2631193.31 
/ 28.40% 

3597347.95 
/ 38.83% 

1779092.47 
/ 19.2% 

676133.22 / 
7.3% 

Păşuni+ 
Fâneţe 

4754440,42 / 
32,72% 

86147.60 / 
1.81% 

412213.27 / 
8.67% 

1312668.93 
/ 27.61% 

1812781.57 
/ 38.13% 

1130629.05 
/ 23.78% 

Vii 261461,43 / 
1,80% 

8268.58 / 
3.16% 

63699.38 / 
24.36% 

80884.12 / 
30.94 

82111.95 / 
31.4% 

26497.40 / 
10.13% 

Livezi 248055,65 / 
1,71% 

1848.10 / 
0.75% 

26594.07 / 
10.72% 

79558.52 / 
32.07% 

104951.91 / 
42.31% 

35103.05 / 
14.15% 

Total 
agricol 

14528484.81 
/ 100% 

     

Sursa: I.C.P.A. şi O.J.S.P.A. 
 
 
3.4.3.4 Poluarea solului 

 
Seceta se poate manifesta pe circa 7,1 milioane ha, din care pe cea mai mare 

parte a celor 3,2 milioane ha amenajate anterior cu lucrări de irigaţie; în anii 2006-
2007 au fost înregistrate ca fiind afectate de secetă. 

Excesul periodic de umiditate în sol afectează circa 3,8 milioane ha, din care o 
mare parte din perimetrele cu lucrări de desecare-drenaj, care nu funcţionează cu 
eficienţa scontată. Periodic sunt inundate o serie de perimetre din areale cu lucrări 
de îndiguire vechi sau ineficiente, neîntreţinute, înregistrându-se pagube importante 
prin distrugerea gospodăriilor, culturilor agricole, şeptelului, a căilor de comunicaţie 
şi pierderi de vieţi omeneşti. 

Eroziunea hidrică este prezentă în diferite grade pe 6,3 milioane ha, dintre care 
circa 2,3 milioane amenajate cu lucrări antierozionale, în prezent degradate puternic 
în cea mai mare parte; aceasta împreună cu alunecările de teren (circa 0,7 milioane 
ha) provoacă pierderi de sol de până la 41,5 t/ha.an. 

Eroziunea eoliană se manifestă pe aproape 0,4 milioane ha, cu pericol de 
extindere, cunoscând că, în ultimii ani, s-au defrişat unele păduri şi perdele de 
protecţie din zone cu soluri nisipoase, susceptibile acestui proces de degradare. 
Solurile respective au volum edafic mic, capacitate de reţinere a apei redusă şi 
suferă de pe urma secetei, având fertilitate scăzută. 

Conţinutul excesiv de schelet în partea superioară a solului afectează circa 0,3 
milioane ha. 

Sărăturarea solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha, cu unele tendinţe de 
agravare în perimetrele irigate sau drenate şi iraţional exploatate, sau în alte areale 
cu potenţial de sărăturare secundară, care însumează încă 0,6 milioane ha. 

Deteriorarea structurii şi compactarea secundară a solului („talpa plugului"), se 
manifestă pe circa 6,5 milioane ha; compactarea primară este prezentă pe circa 2 
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milioane ha terenuri arabile, iar tendinţa de formare a crustei la suprafaţa solului, pe 
circa 2,3 milioane ha. 

Starea agrochimică, analizată pe 66% din fondul agricol, prezintă următoarele 
caracteristici nefavorabile: 

 aciditate puternică şi moderată a solului pe circa 3,4 milioane ha teren agricol 
şi alcalinitate moderată-puternică pe circa 0,2 milioane ha teren agricol; 

 asigurare slabă, până la foarte slabă, a solului cu fosfor mobil, pe circa 6,3 
milioane ha teren agricol; 

 asigurare slabă a solului cu potasiu mobil, pe circa 0,8 milioane ha teren 
agricol; 

 asigurarea slabă a solului cu azot, pe aproximativ 5,1 milioane ha teren 
agricol; 

 asigurarea extrem de mică, până la mică, a solului cu humus pe aproape 7,5 
milioane ha teren agricol; 

 carenţe de microelemente pe suprafeţe însemnate, mai ales carenţe de zinc, 
puternic resimţite la cultura porumbului pe circa 1,5 milioane ha. 

Poluarea fizico-chimică şi chimică a solului afectează circa 0,9 milioane ha; 
efecte agresive deosebit de puternice asupra solului produce poluarea cu metale 
grele (mai ales Cu, Pb, Zn, Cd) şi dioxid de sulf, identificată în special în zonele 
critice Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică. În total, poluarea cu substanţe purtate de 
vânt afectează 0,363 milioane ha. 

Deşi, în ultimii ani, o serie de unităţi industriale au fost închise, iar altele şi-au 
redus activitatea, poluarea solului se menţine ridicată în zonele puternic afectate. 
Poluarea cu petrol şi apă sărată de la exploatările petroliere, rafinare şi transport 
este prezentă pe circa 50.000 ha. 

Distrugerea solului prin diverse lucrări de excavare afectează circa 24.000 ha, 
aceasta constituind forma cea mai gravă de deteriorare a solului, întâlnită în cazul 
exploatărilor miniere la zi, ca de exemplu, în bazinul minier al Olteniei. Calitatea 
terenurilor afectate de acest tip de poluare a scăzut cu 1 - 3 clase, astfel că unele 
din aceste suprafeţe au devenit practic neproductive. 
Acoperirea solului cu deşeuri şi reziduuri solide a determinat scoaterea din circuitul 
agricol a circa 18.000 ha de terenuri agricole. 

 
Tabel 3.42 Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai 
capacităţii productive 

 
 

Denumirea factorului 
Suprafaţa afectată                           

(mii ha) 
 

Total  

Secetă 7.100  

Exces periodic de umiditate în sol 3.781  

Eroziunea solului prin apă 6.300 2100 

Alunecări de teren 702  

Eroziunea solului prin vânt 378 273 

Schelet excesiv de la suprafaţa solului 300 52 

Sărăturarea solului, 614  
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• din care cu alcalinitate ridicată 223 135 

Compactarea secundară a solului datorită 
lucrărilor necorespunzătoare ("talpa plugului") 

6.500 6.500 

Compactarea primară a solului 2.060 2.060 

Formarea crustei 2.300 2.300 

Rezervă mică-extrem de mică de humus în sol 7.485 4.525 

Aciditate puternică şi moderată 3.424 1.867 

Asigurarea slabă şi foarte slabă cu fosfor mobil 6.330 3.401 

Asigurarea slabă şi foarte slabă cu potasiu 
mobil 

787 312 

Asigurarea slabă cu azot 5.110 3.061 

Carenţe de microelemente (zinc) 1.500 1.500 

Poluarea fizico-chimică şi chimică a solului, 
din care: 

900  

• poluarea cu substanţe purtate de vânt 363  

• distrugerea solului prin diverse excavări 24  

Acoperirea terenului cu deşeuri şi reziduuri 
solide 

18  

Sursa: I.C.P.A. (Aceeaşi suprafaţă poate fi afectată de unul sau mai mulţi factori 
restrictivi.) 

 
3.4.3.5 Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor din România 

 
Îngrăşăminte 

 
In  perioada 1999- 2012  se remarcă o creştere a suprafeţei fertilizate de la 
3.640.900 ha la 6.893.863 ha, mai redusă comparativ cu cea înregistrată la nivelul 
anului 2012 cu circa 200.000 ha. Cantităţile totale de NPK au crescut de la 35,4 kg 
la 51,8 kg pe terenurile arabile, deşi suprafaţă fertilizată a scăzut faţă de anul 
precedent, cantitatea efectiv aplicată la hectar a crescut. Oricum, aceste cantităţi 
sunt mult mai reduse decât necesarul culturilor, astfel că acestea consumă din 
rezerva solului, aşa cum a rezultat şi din datele obţinute în cadrul reţelei de 
monitoring de nivel I. 
 
Produse pentru protecția plantelor 

 
Comparativ cu ţările membre ale Uniunii Europene, România nu se găseşte nici pe 
departe în situaţia de a fi „saturată” cu produse de uz fitosanitar, consumul mediu în 
ţara noastră la hectar de teren arabil scăzând în perioada 2000 - 2012, de la 1,18 kg 
substanţă activă/ha, la 0,70kg substanţă activă /ha. Cantităţile efectiv aplicate la ha 
au fost mai mari, ţinând seama de faptul că nu toate culturile înfiinţate în diferite 
perioade au fost tratate. Reducerea consumului produselor fitosanitare şi scăderea 
suprafeţelor şi a culturilor tratate a fost determinată de reorganizarea şi 
restructurarea proprietăţilor din agricultură, concomitent cu creşterea preţurilor la 
tratamentele fitosanitare. 
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Soluri afectate de reziduuri zootehnice 

 
Conform inventarelor efectuate, în perioada 1992-1998, erau afectate de 

poluarea cu reziduuri zootehnice, circa 5.000 ha. Ca urmare a scăderii şeptelului, 
au scăzut şi cantităţile de poluanţi zootehnici, iar trecerea de la creşterea animalelor 
în complexe, la creşterea în gospodării, a redus, într-o anumită măsură, 
concentrarea reziduurilor în anumite puncte şi disiparea reziduurilor pe suprafeţe 
mai întinse, dar cu o încărcare mai redusă. 

Din datele preliminare ale ultimei inventarieri a terenurilor poluate, a rezultat 
doar suprafaţa de 4.973 ha ca fiind afectată de reziduuri zootehnice.  

 
Situația amenajărilor de îmbunătățiri funciare  

 
Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt administrate în cea mai mare parte 

de către A.N.I.F. În anul 2012, comparativ cu anul 2011, suprafaţa amenajată cu 
lucrări de irigaţii si cu lucrări de combaterea eroziunii solului a rămas constantă, iar 
in cazul suprafeţelor amenajate cu lucrări de desecare a solului s-au înregistrat 
scăderi cu 266 ha (tabelul 3.42). 

Suprafaţa amenajată cu diverse lucrări în fondul agricol (administrate de ANIF 
şi factori locali) în anul 2012: 
 însuma 8.403.632 ha, cu 254.626 ha mai puţin decât în anul 1999; 
Ponderea principalelor tipuri de amenajări este următoarea: 
 suprafaţa amenajată pentru irigaţii are teoretic o pondere de 36,78% din totalul 
amenajărilor, scăzând cu 88.528 ha faţă de anul 1999. 
 suprafaţa amenajată cu lucrări de desecare-drenaj cuprinde 36,72% din totalul 
amenajărilor şi a scăzut în anul 2012 cu 115.658 ha faţă de anul 1999 si cu 266 ha 
faţă de 2011. 
 suprafaţa amenajată cu lucrări antierozionale este de 26,50% din totalul 
amenajărilor şi a scăzut în anul 2012 cu 50.440 ha faţă de anul 1999. 
 
Poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe cărbune 

 
În cadrul tematicii de cercetare abordate în ultimii ani s-au efectuat determinări 

ale caracteristicilor fizice şi chimice ale solurilor din zona de influenţă a unor 
termocentrale şi din analiza datelor obţinute, se remarcă următoarele elemente: 

 poluarea în faza incipientă a solurilor cu cantităţi mici-moderate de metale 
grele; 

 acidificare slabă a solurilor, sub impactul emisiei scăzute de SO2, ca urmare 
a utilizării lignitului, mai puţin bogat în sulf; 

 efectele poluării cu emisii ale termocentralelor se extind pe un areal larg, dar 
cel mai afectat este cel din jurul unităţii, precum şi din zona haldelor de 
steril, amplasate pe terenuri depresionare, cu pericol de pătrundere în apa 
freatică a metalelor grele şi a noxelor acide, care prezintă o concentraţie 
mai ridicată în materialele depozitate; de exemplu, în zona de influenţă a 
CET Mintia şi Paroşeni, sunt afectate moderat 3.500 ha terenuri agricole, iar 
în zona de influenţă a CET Rovinari şi Turceni, circa 30.000 ha sunt 
afectate slab şi 25.000 ha sunt afectate moderat. 

Deşi, aparent mai puţin poluante decât metalurgia neferoasă, termocentralele 
pe cărbune impun o serie de măsuri, cum sunt: 
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 monitorizarea, în continuare, a stării de poluare a solurilor şi vegetaţiei din 
zonele afectate; 

 retehnologizarea unităţilor respective, prin înlocuirea filtrelor uzate, 
desulfurarea cărbunilor, mai ales în cazul utilizării celor bogaţi în sulf, 
recultivarea haldelor etc. 
 

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 
 
La nivel de ţară se estimează că suferă în diferite grade de pe urma proceselor 

de pantă următoarele suprafeţe: eroziunea prin apă 6.300.000 ha, prin vânt 378.000 
ha, iar alunecările de diverse tipuri se manifestă diferit pe 702000 ha. 

Unele OJSPA au prezentat totalul celor trei forme de degradare: eroziune de 
suprafaţă, de adâncime, alunecări, urmând ca în reinventarierile ulterioare pe 
măsura avansării studiilor pedologice pe întregul teritoriu să se definitiveze situaţia 
detaliată. 

Conform datelor provizorii, sunt afectate de diferite procese de pantă 3.372.916 
ha, din care foarte puternic-excesiv 664.879 ha. Peste 33,5% (1.129.652 ha) din 
suprafaţa raportată se situează în regiunea NordEst, suprafeţe importante afectate 
de eroziune şi alunecări se găsesc şi în regiunile Sud-Est (20,4%-689.410 ha), 
Centru (440.745 ha), Vest (329.238 ha), Nord-Vest (316.809 ha). 

Faţă de suprafaţa totală afectată, menţionată anterior, suprafaţa totală rezultată 
este mai redusă, ţinând seama de faptul că a fost parcurs cu lucrări de cartare decât 
o parte din fondul funciar agricol, astfel că este de aşteptat ca suprafeţele finale să 
se aproprie de suprafeţele iniţiale, fiind totuşi mai reduse cu suprafeţele cedate 
fondului forestier. Pe de altă parte, este posibil ca pădurile retrocedate situate pe 
terenuri înclinate să fie candidate la o extindere a terenurilor degradate, prin aceste 
procese. 

Alte procese naturale şi/sau antropice care afectează calitatea solurilor sunt: 
- compactarea primară şi/sau secundară, inventariată pe 1.553.276 ha, din care 

foarte puternic şi excesiv pe 214.081 ha. Cele mai mari suprafeţe se regăsesc în 
regiunile Vest (32,4%), Nord-Est (28,5%), Sud-Muntenia (14,7%) şi Centru (12,2%) 

- poluarea produsă prin sedimente datorită eroziunii (colmatare) (cod 16), 
semnalată în 8 judeţe pe 13.299 ha, din care puternică pe 4.808 ha, foarte puternică 
şi excesivă pe 2.014 ha. Aproximativ 85% din suprafaţa afectată este situată în 
regiunea Nord-Est (11.293 ha). 

 
3.4.3.6 Poluări accidentale. Accidente majore de mediu 

 
Poluările accidentale: sunt accidente de mediu care se produc în toate 

elementelor acestuia şi din motive foarte complexe. 
Poluarea naturală - are importanţă secundară în condiţiile în care aportul 

antropic de poluanţi devine tot mai grav: 
 erupţiile vulcanice elimină gaze, vapori, particule solide, care sunt 
transportate pe mari distanţe de vânt şi curenţi de aer; 
 eroziunea solului, eoliană sau cauzată de ploi, este cu atât mai intensă cu 
cât solul este lipsit de vegetaţie, în pantă sau într-o zonă cu reţea hidrografică 
bogată; 
 reziduurile vegetale şi animale degajă în urma descompunerii o serie de 
substanţe gazoase poluante. 
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Polenul sau fungii pot constitui aerosoli naturali care să influenţeze negativ 
sănătatea populaţiei umane; 

Poluarea artificială este de natură: 

 fizică (sonoră, radioactivă, termică); 

 chimică, biologică (agenţi patogeni virusuri, bacterii, fungi);  
După mediul în care acţionează poate fi: 

 poluarea aerului; 

 poluarea solului; 

 poluarea apei; 
Creşterea alarmantă a poluărilor accidentale şi în special a celor cu consecinţe 

grave necesită măsuri urgente de eficientizare a activităţilor de control atât prin 
acţiuni sistematice directe, dar şi printr-o mai bună cooperare între autorităţile 
teritoriale de mediu şi agenţii economici potenţial poluatori. Poluările accidentale pot 
fi: 

 poluări accidentale produse din cauze tehnologice şi neglijenţe umane; 
 poluări accidentale ale localităţilor şi terenurilor, cu produse petroliere, prin 

spargerea conductelor de transport a acestor produse; 
 poluări accidentale datorate accidentelor de circulaţie; 
 poluări accidentale cauzate de factori naturali; 
 poluări accidentale, cu produse petroliere. 

 
Autorităţile publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului, în 
colaborare cu autorităţile publice competente la nivel regional şi judeţean, trebuie să 
ia măsurile necesare ca în politica de dezvoltare a teritoriului sau în alte politici 
relevante să fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi 
de limitare a consecinţelor acestora.31

  

Autorităţile publice competente la nivel regional şi judeţean, în colaborare cu 
autorităţile publice responsabile cu planificarea amenajării teritoriului, iau măsurile 
necesare pentru ca politicile de dezvoltare şi amenajare a teritoriului sau alte politici 
relevante şi procedurile de punere în aplicare a acestora să ţină cont, pe de o parte, 
de necesitatea menţinerii unor distanţe adecvate, stabilite în funcţie de nivelul de 
pericol, între amplasamentele cărora le sunt aplicabile prevederile hotărârii 804/2007 
şi zone rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, căi principale rutiere, zone de 
recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite şi, pe de altă parte, în 
cazul amplasamentelor existente, de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare 
conform prevederilor art. 6, astfel încât să se reducă riscurile pentru populaţie. 

În scopul reducerii riscului de efecte domino, în cazul în care amplasamentele sunt 
poziționate de așa natură sau atât de aproape unul de altul încât să crească 
probabilitatea producerii unor accidente majore sau să se agraveze consecințele 
acestora, operatorii ar trebui să coopereze în ceea ce privește schimbul de informații 

                                                 
31

 HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase;  

31 DIRECTIVA 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 

periculoase 
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pertinente și informarea publicului, inclusiv a amplasamentelor învecinate care ar 
putea fi afectate.32 

Ghidului de planificare teritorială în contextul directivelor SEVESO33 recomandă ca 
planurile de amenajare teritorială ar trebui să verifice şi să identifice compatibilitatea 
dintre amenajarea teritorială şi amplasamente cu grad ridicat de pericol (atât în cazul 
celor existente, cât şi pentru amplasarea unora noi) pe baza criteriilor prezentate în 
ghid. Este posibilă caracterizarea măsurilor de prevenire a riscurilor şi reducere a 
impactului, considerând toate destinaţiile posibile, în relaţie cu destinaţia principală, 
fie că este una rezidenţială, industrială, de infrastructură etc. 

Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate 
publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau 
deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a 
teritoriului sau în cadrul altor politici relevante puse în aplicare în cadrul SDTR, să se 
asigure distanțe adecvate între asemenea zone și amplasamente care prezintă 
astfel de pericole, iar, acolo unde sunt vizate amplasamente deja existente, să se 
pună în aplicare, dacă este necesar, măsuri tehnice suplimentare, astfel încât riscul 
pentru persoane sau pentru mediu să fie menținut la un nivel acceptabil.  

La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri 
și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, 
pentru a se reduce sarcinile administrative, în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, procedurile și măsurile ar trebui să fie integrate în cele efectuate în temeiul 
altor acte legislative relevante. 

 
 
 
3.5  Starea florei şi faunei 

Cu excepţia marilor zone agricole şi a unor ecosisteme terestre și acvatice, aflate 
sub impactul negativ al unor surse de poluare, în care se înregistrează modificări ale 
structurii şi dinamicii diversităţii biologice, restul mediului natural se păstrează în 
parametrii naturali de calitate, oferind condiţiile necesare conservării diversităţii 
biologice specifice. 

România posedă o biodiversitate unică, atât la nivelul ecosistemelor şi speciilor, cât 
şi la nivel genetic, ca urmare a poziţionării sale geografice. La nivelul României se 
regăsesc cinci regiuni biogeografice, dintre care două, cea stepică și cea pontică, 
reprezintă elemente naturale noi la nivelul Uniunii Europene, cu introducerea a 
numeroase noi tipuri de habitate și specii. (Raportul privind starea mediului in 
România in 2012). 

Regiunile biogeografice ce pot fi întâlnite la nivelul României sunt (Figura 3.14): 

                                                 

 

 

 
 
33 GHID DE PLANIFICARE TERITORIALĂ ÎN CONTEXTUL DIRECTIVELOR SEVESO
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 continentală (53%); 

 alpină (23%); 

 stepică (17%); 

 panonică (6%); 

 pontică (1%). 

 

Figura 3.14 Regiuni biogeografice la nivelul României  

Sursa: Raportul privind starea mediului in România in 2012 

 

Varietatea influenţelor climatice, a formelor de relief cât și a litologiei, creează o 
mare diversitate a condiţiilor hidro-geomorfologice și respectiv tipuri unice și extinse 
de habitate naturale, unele dintre acestea, posibil, unice în Uniunea Europeană. 
Lanţul carpatic reprezintă un habitat important al carnivorelor mari, adăpostind 
efective importante la nivelul Uniunii Europene. O altă zonă naturală de importanţă 
europeană este Delta Dunării. Mlaştinile sale constituie un patrimoniu natural unic, 
cu o biodiversitate bogată și numeroase specii de păsări.  

Flora și fauna sălbatică a României prezintă influenţe mediteraneene, oceanice și 
continentale, constituind un patrimoniu natural de o deosebită valoare estetică, 
ştiinţifică și culturală. România adăpostește 3.630 de specii de plante, din care, până 
în prezent, 23 de specii sunt declarate monumente ale naturii. (Raportul privind 
starea mediului in România in 2012).  

Lista Roşie a plantelor superioare din România (1994) cuprinde un număr de 1.438 
de taxoni şi infrataxoni (1.235 specii şi 203 subspecii), distribuiţi pe grupele 
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taxonomice mari astfel: 26 Pteridofite, 7 Gimnosperme, 1.062 Dicotiledonate, 343 
Monocotiledonate. 

La nivel regional, biodiversitatea este caracterizată printr-o mare diversitate de tipuri 
de habitate naturale, precum şi specii de floră şi faună. 

Impactul asupra biodiversității 

Diversitatea biologică este într-o continuă ameninţare din cauza intensificării 
activităţilor economice ce exercită presiuni puternice asupra mediului. (Raportul 
privind starea mediului in România in 2012)  

Conform Raportului privind starea mediului in România in 2012, intensificarea 
activiăților antropice conduce la modificări semnificative de ordin calitativ și cantitativ 
în structura şi funcţionarea ecosistemelor: 

- erodarea diversităţii biologice: dispariţia sau reducerea efectivelor unor specii, în 
special mamifere și păsări;  

- fragmentarea habitatelor multor specii şi întreruperea conectivităţii longitudinale 
(prin bararea cursurilor de apă) şi laterale (prin îndiguirea zonelor inundabile, 
blocarea sau restrângerea drastică a rutelor de migraţie a speciilor de peşti şi a 
accesului la locurile potrivite pentru reproducere și hrănire);  

- restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme din zonele de 
tranziţie (perdele forestiere, aliniamente de arbori, zone umede din structura marilor 
exploataţii agricole sau a marilor sisteme lotice) cu efecte negative profunde asupra 
diversităţii biologice și a funcţiilor de control al poluării difuze, eroziunii solului, 
scurgerilor de suprafaţă şi evoluţiei undei de viitură, controlului biologic al populaţiilor 
de dăunători pentru culturile agricole, reîncărcării rezervelor sau corpurilor subterane 
de apă;   

- modificarea amplă, uneori dincolo de pragul critic, a configuraţiei structurale a 
bazinelor hidrografice și a cursurilor de apă, asociată cu reducerea semnificativă a 
capacităţii sistemelor acvatice de a absorbi presiunea factorilor antropici care 
operează la scara bazinului hidrografic şi cu creşterea vulnerabilităţii lor şi a 
sistemelor socio-economice care depind de acestea;  

- destructurarea și reducerea capacităţii productive a componentelor biodiversităţii 
din sectorul agricol;  

- impactul asupra peisajului. 

O altă categorie de activitate antropică ce produce impact asupra biodiversității este 
practicarea turismului necontrolat. Acesta conduce la deteriorarea şi degradarea 
florei sălbatice, perturbarea speciilor de animale, degradarea solurilor în pantă prin 
nerespectarea traseelor marcate, precum și prin campări şi focuri deschise în locuri 
nepermise, aruncarea de deşeuri menajere în spaţiile neamenajate în acest scop. 
(Raportul privind starea mediului in România in 2012) 
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Activitățile antropice printre care extinderea intravilanului în interiorul ariilor naturale 
protejate sau în imediata vecinătate a acestora generează o presiune uriaşă asupra 
ariilor naturale protejate. De asemenea, exploatarea excesivă a unor resurse 
naturale şi fragmentarea unor habitate naturale periclitează viaţa sălbatică. 

In Raportul privind starea mediului in România in 2012 au fost identificate 
următoarele categorii de presiuni antropice exercitate asupra biodiversității:  

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; supra-păşunatul; 

 reducerea rezervelor de ape subterane, ca urmare a executării de lucrări 
hidrotehnice a determinat uscarea parţială sau totală a zeci de hectare 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: 

 depozitarea necontrolată de deşeuri în zone protejate; 

 parcurile eoliene: impactul păsărilor zburătoare cu rotoarele turbinelor eoliene, 
precum și deteriorarea habitatului; 
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 existenţa unor conflicte între diverşi utilizatori de terenuri: privatizarea 
pădurilor, slaba implementare şi întărire a legislaţiei privind protecția naturii, 
lipsa resurselor financiare şi organizatorice ale instituţiilor implicate în 
conservarea biodiversităţii; 

 slaba conştientizare a publicului; 

 neacordarea atenţiei cuvenite educaţiei ecologice în şcoli.  

O altă sursă importantă de impact asupra biodiversității este reprezentată de 
fenomene meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate, furtuni puternice, 
grindină, cu impact atât de scurtă durată (arbori doborâți la pământ, 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. 

Creșterea acoperirii terenurilor 

Una din principalele cauze ale afectării ecosistemelor specifice pășunilor și fânețelor 
naturale este extinderea suprafeţelor agricole în detrimentul sistemelor in regim 
natural și semi-natural. Ocuparea acestor terenuri în scopul dezvoltării urbane, 
industriale,  agricole sau pentru transport a condus la degradarea, distrugerea și 
fragmentarea habitatelor, fiind una din principalele cauze a pierderii biodiversității.  

Schimbările in utilizarea terenurilor sunt determinate de progresul economic și 
tehnologic, dar și de variațiile climatice. Suprafețele scoase din circuitul agricol au 
primit alte utilizări, precum amplasarea de parcuri eoliene, parcuri industriale, stații 
de telefonie mobilă, stații de epurare a apelor uzate, căi de comunicație, etc.  

Terenurile cu destinaţie agricolă se reduc ca suprafaţă, dar agricultura devine 
intensivă. Crește cantitatea obținută la hectar, dar sunt compromise celelalte servicii 
oferite de ecosistem (de exemplu, posibilități de recreere in aer liber).  

O altă cauză a schimbării utilizării terenurilor este extinderea intravilanului localităților 
in scopul realizării ulterioare de zone rezidențiale sau turistice. In situația in care 
extinderea are loc in imediata vecinătate a ariilor naturale protejate sau chiar în 
interiorul acestora se generează o presiune puternică asupra biodiversității.  

De asemenea, supraexploatarea (prin vânătoare, pescuit, supra-pășunare), 
degradarea sau fragmentarea habitatelor poate conduce la dispariţia sau scăderea 
până la un nivel critic a speciilor.  

Creșterea populației 

Dezvoltarea exponențială a populației umane a condus la extinderea spațială a 
sistemelor socio-economice și reducerea suprafețelor ocupate de ecosisteme in 
regim natural și semi-natural.  

Creșterea nivelului de trai a condus la creșterea presiunii asupra biodiversității. Rata 
cu care oamenii consumă resursele naturale este direct proporţională cu standardul 
lor de viaţă. Creşterea nivelului de trai este asociată cu o presiune asupra resurselor 
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neregenerabile (consum mai mare de apă), cu generarea unei cantităţi mai mari de 
deşeuri, cu extinderi ale zonelor locuite în zone cu potenţial natural și deci cu un 
impact accentuat asupra mediului şi implicit asupra biodiversităţii. (Raportul privind 
starea mediului in România in 2012). 

Schimbarea peisajelor și ecosistemelor 

Conform raportului privind starea mediului in România in 2012, in ultimele decenii, 
condiţiile naturale și peisajul din România au fost influenţate în principal de evoluţia 
activităţilor economice și de 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.  

Modificarea peisajului reprezintă primul indicator al deteriorării mediului înconjurător. 
La caracterizarea stării unui ecosistem de nivel regional trebuie acordată o atenţie 
deosebită 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). 

Schimbarea utilizării terenurilor generată de extinderea urbană, infrastructurile de 
transport și intensificarea practicilor agricole sau silvice poate conduce la 
fragmentarea habitatelor și reducerea efectivului unor specii, sau in cazuri mai grave 
chiar la dispariția unor specii.  

De asemenea, turismul necontrolat poate conduce la afectarea biodiversității, prin 
înmulțirea potecilor și  a vetrelor ilegale de foc, aruncarea deșeurilor, colectarea de 
către turişti a unor specii protejate de floră sălbatică.  

Presiuni antropice asupra ecosistemului marin 

Conform raportului privind starea mediului in România in 2012, principalele 
presiuni antropice identificate în zona costieră românească provin din 
dezvoltarea accentuată a diferitelor activităţi socio-economice în spaţiul natural al 
zonei costiere: turism şi recreere, construcţii/cartiere de case de vacanţă în zone 
turistice, extindere şi modernizare porturi turistice existente, porturi și navigaţie, 
pescuit marin, agricultura şi industria alimentară, industria petrochimică, rafinării etc. 

Desfășurarea acestor activități a condus la distrugerea habitatelor, eroziune costieră, 
poluarea apei şi sărăcirea resurselor naturale. 

De asemenea, in raportul privind starea mediului in România in 2012 se mai 
menționează că o altă cauză a degradării zonei costiere românești a fost creşterea 
rapidă a populaţiei în arii rezidențiale, în zone destinate anterior turismului şi 
dezvoltarea rapidă a infrastructurii aferente. Acestor cauze le mai poate fi asociată și 
exploatarea la scară mare a resurselor naturale. 

O altă sursă de presiune asupra biodiversității marine este reprezentată de traficul 
maritim, incluzând traficul ambarcațiunilor de agrement (foarte frecvent și intens în 
sezonul estival. Traficul maritim poate conduce la deversarea de nutrienţi, 
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producerea zgomotului subacvatic, pierderi de produse petroliere şi răspândirea de 
organisme non-indigene, exotice. 

De asemenea, o altă sursă de presiune asupra biodiversității menționată in raportul 
privind starea mediului in România este expansiunea urbană/acoperirea spaţiului 
plajelor cu construcţii și extinderea pe verticală/ridicarea nivelului vechilor construcții 
istorice/terase de pe plajă prin executarea mai multor etaje deasupra acestora (zona 
Mamaia), precum și dezvoltarea necontrolată a construcţiilor turistice provizorii şi a 
activităților de turism, recreere și agreement peste capacitatea de suportabilitate a 
mediului costier. Dublarea populației in sezonul estival, asociată cu 
creșterea/dublarea cantității de apă uzată menajer ce necesită epurare, 
creșterea/dublarea traficului auto și al navigației de agrement, cu creșterea emisiilor 
și a nivelului de zgomot să exercite presiuni semnificative  asupra biodiversității 
marine.  

Construcţiile hidrotehnice de pe litoralul românesc au determinat, în timp, o scădere 
a biodiversităţii din cauza proceselor de eroziune, modificarea morfologiei ţărmului şi 
ale pantei fundului, schimbări în structura substratului, creşterea conţinutului de 
substanţă organică în apă și sedimente, creșterea turbidităţii. 

Presiunile locale generatoare de substanțe organice/poluanți sunt concentrate în 
partea sudică a litoralului românesc al Mării Negre, această zonă fiind mai dezvoltată 
din punct de vedere industrial și urbanistic. 

Altă sursă de presiune asupra ecosistemului marin este reprezentată de activităţile 
de prospectare și explorare pentru petrol şi gaze. Atât in cazul prospectării seismice, 
cât și in cazul prospectării prin foraje au fost identificate mai multe surse de poluare: 
tăieturi, detritus sau materiale solide de foraj; nămol / noroi de foraj; emisii 
atmosferice; zgomot subacvatic; deversări accidentale etc..  

Conform raportului privind starea mediului in România in 2012, activitatea de pescuit 
(supra-pescuitul) asociată cu eutrofizarea a condus la o reducerea substanţială a 
stocurilor unor specii (hamsie, stavrid, şprot, etc.). Activitatea de pescuit produce 
deteriorarea majoră a habitatelor delfinilor, cele mai periculoase unelte de pescuit 
pentru delfini fiind setcile de calcan.  

Cu toate acestea, conform aceluiași raport, in anul 2012, monitoringul de mediu 
efectuat la litoralul românesc a evidenţiat îmbunătăţirea stării de conservare a tuturor 
componentelor biotice, inclusiv a fito/zooplanctonului şi ihtiofaunei.  

 

3.6 Arii naturale protejate. Starea patrimoniului natural 

Conform raportului privind starea mediului in România in 2012, in România, au fost 
desemnate, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecţie şi conservare în situ 
a bunurilor patrimoniului natural, următoarele categorii de arii naturale protejate: 

a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, 
rezervaţii naturale, parcuri naturale; 
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b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geo-
parcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei; 

c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii 
speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică; 

d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor 
administrativ teritoriale, după caz. 

Arii naturale protejate de interes național  

În conformitate cu raportarea către EEA-EIONET- CDDA, în anul 2012 existau 978 
arii naturale protejate de interes naţional.  

Tabel 3.43 Suprafața ariilor naturale protejate la nivel național in 2012 

Categorii de arii naturale protejate  Număr Suprafață (ha) 

Rezervații științifice  44 24654 

Parcuri naționale  13 316872 

Monumente ale naturii 206 15413 

Rezervații naturale  699 347320 

Parcuri naturale  15 772810 

Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) 148 369732 

Situri de importanță comunitară (SCI) 383 4147368 

Rezervații ale biosferei 3 664446 

Zone umede de importanță internațională (situri 

RAMSAR) 

12 804497 

Sursa: Raportul privind starea mediului in România in 2012 

Arii naturale protejate de interes internațional 

La nivelul României se regăsesc 15 arii de interes internațional, dintre care 3 
rezervații ale biosferei și 12 situri RAMSAR.  

Rezervaţii ale biosferei 

Conceptul şi denumirea de „Rezervaţie a Biosferei” au fost promovate cu peste 25 
de ani în urmă (1971), prin Programul „Omul şi Biosfera” (MAB), sub auspiciile 
UNESCO. Prin acest concept s-a avut în vedere conservarea unor zone naturale 
caracteristice, ecosisteme reprezentative capabile de menţinere şi extindere a unor 
specii de plante și animale pe cale de dispariţie sau în pericol. La nivelul României 
există trei rezervații ale biosferei: Delta Dunării (1991), Retezat (1979), Pietrosul 
Rodnei (1979), dintre care Rezervaţia Deltei Dunării se distinge, atât ca suprafaţă, 
cât și ca nivel al diversităţii biologice, având triplu statut internaţional: Rezervaţie a 
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Biosferei, Sit Ramsar (zonă umedă de importanţă internaţională), Sit al Patrimoniului 
Mondial Natural și Cultural. 

 

Situri Ramsar 

Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau 
artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, 
dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu 
depăşeşte şase metri. 

La nivelul anului 2012, România deţine 12 situri Ramsar: Delta Dunării (1991), Insula 
Mică a Brăilei (2001), Lunca Mureşului (2006), Complexul Piscicol Dumbrăviţa 
(2006), Lacul Techirghiol (2006), Parcul Natural Porțile de Fier (2011), Tinovul 
Poiana Stampei (2011), Parcul Natural Comana (2011), Bistreț (2012), Iezerul 
Călărași (2012), Confluența Olt-Dunăre (2012) și Suhaia (2012). 

Arii naturale protejate de interes comunitar 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a contribui la 
asigurarea biodiversităţii pe teritoriul Uniunii Europene prin conservarea habitatelor 
naturale precum și a faunei şi florei sălbatice. 

Pe teritoriul Uniunii Europene a fost constituită o reţea ecologică europeană 
coerentă de zone speciale de conservare, rețeaua ecologică "NATURA 2000", al 
cărei scop este menţinerea sau, dacă este cazul, restabilirea tipurilor de habitate 
naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de conservare favorabilă, pe cuprinsul 
ariilor lor de răspândire naturală. 

În anul 2007, în România au fost desemnate 273 situri de importanţă comunitară prin 
OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 
în România și 108 arii de protecţie specială avifaunistică prin HG 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 

Ulterior in 2011 au fost desemnate alte arii protejate de interes comunitar. După 
aprobarea ordinului nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România și a hotărârii nr. 971 din 5 
octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România există 383 situri 
de importanţă comunitară și 148 arii de protecţie specială avifaunistică.  

Conform raportului privind starea mediului in România, prin desemnarea noilor situri 
şi modificarea limitelor celor desemnate în anul 2007, suprafaţa acoperită de siturile 
Natura a crescut astfel: 
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 de la 12,5% din suprafaţa ţării în 2007 la 15,5% din suprafața țării 
ocupată de SPA-uri in 2011;  

 de la 13,8% din suprafața țării ocupată de SCI-uri in 2007 la 17,4% in 
2011.  

Astfel după desemnarea noilor situri Natura 2000, procentul din suprafața țării 
ocupat de aceste arii protejate a crescut de la 17,84% la 23,38%.  

Conform articolului 17 din Directiva Habitate, România ca stat membru UE avea 
obligația raportării către Comisia Europeană a datelor privind distribuția speciilor și 
habitatelor de interes comunitar. Proiectul de Asistenţă Tehnică 2007.19343.04.03 
„Stabilirea Registrului Naţional Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică și al 
habitatelor naturale de interes comunitar din România”, implementat de ANPM, a 
avut ca rezultat realizarea unei aplicaţii online cunoscută sub numele de RNI-IBIS 
disponibilă la adresa www.ibis.anpm.ro.  Un modul al aplicaţiei RNI-IBIS este dedicat 
Siturilor Natura 2000, iar un alt modul – modulul BIMS care are ca scop gestionarea 
informaţiilor privind distribuţia speciilor şi habitatelor de interes comunitar și naţional.  

Managementul ariilor naturale protejate din România 

Managementul ariilor naturale protejate se realizează în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea 49/2011, cu HG nr. 
1000/2012 privind reorganizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecția 
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi cu OM nr. 1470/2013 
privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate.  

Situaţia atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate la sfârșitul anului 
2012: 

 41 contracte de administrare; 

 302 convenţii de custodie; 

 aproximativ 450 arii naturale protejate fără contracte de 
administrare/convenţii de custodie. 

Din cele 978 arii de interes naţional şi 531 de situri NATURA 2000, la sfârşitul anului 
2012 peste 50% din totalul ariilor naturale protejate din România se aflau într-o 
formă de management, administrare sau custodie. 

 

3.7 Factori de risc natural şi tehnologic  

La nivel european, în 2010, Comisia Europeană a elaborat Strategia de securitate 
internă a UE în acțiune: cinci pași către o Europă mai sigură. Aceasta stabilește un 
program comun pentru statele membre, Parlamentul European și agențiile UE pentru 
abordarea principalele provocări la adresa securității Uniunii Europene: faptele grave 
de criminalitate organizată, terorismul, criminalitatea informatică, securitatea 
frontierelor și gestionarea dezastrelor naturale și provocate de om. 

http://www.ibis.anpm.ro/
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Obligaţiile României care decurg din această strategie sunt:  

 Demararea procesului de evaluare a riscurilor la nivel naţional;  

 Abordarea multi-hazard şi multi-risc;  

 Evaluarea rescurilor cu impact la nivel naţional şi elaborarea hărţilor de risc;  

 Transmiterea către Comisia Europeană a datelor şi informaţiilor necesare 
obţinerii unei imagini de ansamblu a riscurilor la care este expusă UE.  

Tipurile de risc (definite de OUG nr. 21/2004) pot fi de natura incendiilor, 
cutremurelor, inundaţiilor, accidentelor, exploziilor, avariilor, alunecărilor sau 
prăbuşirilor de teren, incluzând atât riscul natural, cât şi riscul tehnologic. 

In categoria riscurilor  naturale sunt cuprinse: cutremurele de pamant, inundatiile si 
alunecarile de teren.  

România prezintă vulnerabilitatea crescută în fața hazardurilor naturale: zonă 
seismică extinsă, zone cu risc în ceea ce privește inundațiile, zone cu risc în ceea ce 
privește seceta și deșertificarea.  Există zone cu vulnerabilitatea ridicată la riscuri 
naturale (inundaţii, alunecări de teren, viituri) ca urmare a lipsei lucrărilor de protecţie 
specifice sau a calităţii slabe a celor existente.  

Conform SDTR, cele mai expuse județe la riscurile de inundații recurente sunt Brăila, 
Galați și Călărași, însă majoritatea localităților din lungul principalelor râuri (Dunăre, 
Siret, Prut, Mureș, Ialomița, Someș,) sunt vulnerabile.  

În ceea ce privește calitatea solului, mai ales a celui agricol, cele mai vulnerabile 
județe la schimbările climatice sunt: Mureș, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița, 
Argeș, Vâlcea, Gorj.  

Cauzele care determină evoluția liniei țărmului sunt de natură climatică, tectonică și 
antropică. Principala cauză a schimbării liniei țărmului românesc a fost construirea, 
cu ani în urmă, a unor diguri perpendiculare pe linia țărmului, rolul acestora fiind de a 
diminua acțiunea mecanică a valurilor. Conform SDTR, construirea acestor diguri a 
condus la schimbarea cursului curenților marini, ceea ce a avut un efect direct 
asupra proceselor de acumulare și abraziune.  

Realizarea unor lucrări de ameliorare a cursurilor de apă a condus la diminuarea 
cantității de sedimente transportate.  

Principalul factor de risc ecologic al zonei costiere este reprezentat de eroziune, 
fenomen înregistrat în acest moment pe aproape întreg litoralul românesc şi din 
cauza căruia se pierd anual suprafeţe importante de teren.  

Activitățile economice sunt considerate a fi cei mai mari poluatori ai mediului. 
Conform estimărilor prezentate de Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului, 
majoritatea poluanţilor emişi în atmosferă în 2010 au ca principale surse producţia 
de energie, transportul rutier, sectorul zootehnic, staţiile de epurare a apelor, 
industria metalurgică și siderurgică.  
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3.8  Managementul deșeurilor 

Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, 
de la consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părţi ce nu mai pot fi 
utilizate denumite deşeuri. 

Interdependenţa dintre creşterea economică şi impactul activităților economice 
asupra Capitalului Natural, datorită consumului de resurse şi implicit generarea 
deşeurilor ridică probleme la nivel global. 

Generarea fluxului de deşeuri este direct corelată cu activităţile de producţie si 
consum, fapt care nu poate fi evitat, însa se pune problema epuizării resurselor, a 

deteriorării mediului, şi mai ales a prosperităţii speciei umane. O utilizare durabilă a 
resurselor, evaluarea impactului asupra mediului a fiecărei activităţi antropice de la 
proiectarea produselor până la eliminarea lor sub formă de deşeuri, şi revalorificarea 
acestora din urmă sub formă de materie secundară şi energie sunt probleme ridicate 
la nivel global. 

Problema deşeurilor poate fi mai bine abordată cu ajutorul metodelor ce cuprind 
toate etapele ciclului de viaţă ale deşeurilor, adică o abordare integrată, respectiv 
studiul deşeurilor de la generarea produselor pană la depozitarea lor ca deşeuri. 

Deşeurile pot fi clasificate in funcţie de mai multe criterii: 

 în funcţie de provenienţa lor; 

 în funcţie de consistenţă; 

 în funcţie de bio - degradabilitatea lor. 

Principalele sectoare economice care sunt mai importante în generarea deşeurilor 
sunt: 

1. industria: ( energetică, chimica, de prelucrare); 

2. minerit; 

3. construcţii si demolări; 

4. deşeuri generate de activităţi medicale; 

5. activităţi agricole; 

6. deşeuri municipale. 
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Tendinţele în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, promovate de European 
Environment Agency ( EEA)  şi adoptate de majoritatea statelor membre UE sunt 
reprezentate de: 

1. minimizarea şi prevenirea cantităţilor de deşeuri; 

2. reciclarea; 

3. incinerarea; 

4. depozitarea. 

Strategia universală este aceea de a minimiza cantitatea de deşeuri respectiv cea de 
resurse naturale utilizate si de maximizare a fluxului de reciclare a materiei si 
energiei. 

Cele mai acceptate şi promovate metode în gestionarea deşeurilor sunt minimizarea 

cantităţilor de deşeuri si reciclarea. Minimizarea ţine mai mult de o parte 
conceptuală, mult utilizată în zilele noastre şi se încearcă a fi susţinută prin diferite 
instrumente, dintre care cea mai utilizata este perceperea unor taxe din ce in ce mai 
mari. 

Conform standardelor europene, priorităţile în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor, 
sunt după cum urmează: în primul rând prevenirea deşeurilor, apoi reciclarea lor, 
recuperarea de energie şi în final depozitarea. 

Unele tari europene au găsit soluții pentru prevenirea si minimizarea cantităților de 
deșeuri.  

Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

  responsabilitatea producătorilor, în ceea ce priveşte ambalajul produselor; 

  acordurile voluntare; 

  instrumentele legislative; 

  programele informative; 

  taxele pe deşeuri. 

Responsabilitatea producătorului în ceea ce priveşte ambalarea produselor, s-a 
dovedit a fi destul de eficientă mai ales in cazul deşeurilor menajere, acele deşeuri 
provenite din gospodării, caz în care a redus semnificativ cantităţile generate, însa 
nu rezolvă şi problema altor deşeuri, ca de exemplu cele industriale. 

Acordurile voluntare se bazează pe înţelegeri între autorităţi şi producători; se 
aseamănă cu regulile legate de asumarea responsabilităţii producătorilor, doar că 
aceste acorduri reprezintă o metodă mai simpliste. 

Instrumentele legislative sunt în funcţie de impunerile legislative europene. 
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 Statele membre UE trebuie să adopte şi să aplice măsurile legislative 
corespunzătoare. Acestea au un impact semnificativ asupra reducerii cantităţilor de 
deşeuri municipale depozitate, mai ales în privinţa deşeurilor reciclabile. 

Programele informaţionale sunt foarte eficiente la nivelul companiilor producătoare, 
la 

modul că le oferă acestora suport şi exemple de metode aplicabile în vederea 
minimizării cantităţilor de deşeuri. Aceste programe implică anumite costuri destul de 
ridicate care sunt subvenţionate de guvern şi pot fi corelate cu taxele pe deşeuri. 

Instrumentele economice sunt de asemenea metode importante pentru reducerea 

fluxurilor de deşeuri, ca de exemplu taxele pe deşeuri: taxe pe depozitarea 
deşeurilor, taxe pe greutatea deşeurilor menajere mixte. 

Reciclarea 

Prevenirea şi minimizarea deşeurilor implică prevenirea şi minimizarea la sursă. 

Reciclarea este metoda ce vizează doua aspecte importante: eficienţa folosirii 
resurselor şi impactul asupra mediului. Deşeurile nu mai reprezintă, în societatea de 
astăzi, acel rău inevitabil, ci o sursa importanta de resurse secundare, tocmai de 
aceea se promovează din ce în ce mai mult reciclarea şi avantajele în ceea ce 
priveşte utilizarea durabilă a resurselor, de asemenea deşeurile reprezintă o sursă 
regenerabilă de energie. 

Incinerarea deşeurilor 

O atenţie deosebită şi studii de specialitate ar trebui îndreptate către procesele de 
tratare termică a deşeurilor. Aceste procese de tratare termică sunt reprezentate de:  

 incinerare, 

 piroliză; 

 gazare; 

 coincinerare.  

 PERSPECTIVE privind gestionarea deşeurilor34 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD) revizuită propune cadrul de 
măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe 
producţie şi consum la un model bazat pe prevenirea generării deşeurilor şi utilizarea 
materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor 
naturale naţionale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice şi de 
mediu. 

 

                                                 
34

 Raport National privind Starea Mediului  - anul 2012 
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Necesitatea revizuirii SNGD a derivat în principal din următoarele motive: 

- stabilirea unor noi concepte la nivel european privind gestionarea deşeurilor (în 
principal necesitatea abordării deşeului ca resursă şi principiul responsabilităţii 
extinse a producătorului); 

- adoptarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive (noua Directivă 
Cadru privind deșeurile) şi transpunerea sa în legislaţia naţională, precum şi 
necesitatea integrării principiilor şi prevederilor sale în documentele de programare 
naţionale; 

- înglobarea prevederilor şi cerinţelor legislative apărute în perioada 2004-2012; 

- dezvoltarea proiectelor privind implementarea sistemelor integrate de gestionare a 
deşeurilor, aflate în diferite stadii de realizare, în cadrul cărora este propusă şi 
implementarea unor tehnologii noi de tratare a deşeurilor noi pentru România; 

- modificările de natură instituţională şi organizatorică din perioada 2004-2012. 

 Scopul strategiei este de a îndrepta România către o societate a reciclării prin: 

- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, in conformitate cu 
ierarhia deşeurilor; 

- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă 
a resurselor; 

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separate d deşeurilor in vederea 
promovării unei reciclări de înaltă calitate; 

- dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificare 
cu randament ridicat de extragere şi utilizare a materiilor prime din deşeuri; 

- susţinerea recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot 
fi reciclate; 

- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. 

Obiectivele principale ale noii strategii sunt: 

- îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecția sănătăţii populaţiei; 

- sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deşeurilor; 

- încurajarea investiţiilor verzi (proiecte, activităţi şi locuri de muncă dedicate 
protecţiei mediului); 

- creşterea eficienţei utilizării resurselor; 

- gestionarea durabilă a deşeurilor; 
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- corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind 
schimbările climatice; 

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi 
gestionării deşeurilor; 

- întărirea capacităţii instituţionale. 

Selectarea obiectivelor a fost fundamentată, de asemenea, pe necesitatea asigurării 
continuităţii proceselor demarate prin SNGD 2004-2012 şi a coerenţei prioritizării 
investiţiilor. 

 

3.9 Starea patrimoniului cultural 

România are un patrimoniu cultural de mare valoare și atractivitate turistică: 
29.540 de obiective de patrimoniu înscrise în Lista monumentelor istorice și 8 situri 
înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO.  

Distribuția monumentelor cu valoare arhitecturală și istorică este una relativ 
echilibrată. Judeţele în care se constată o concentrare a obiectivelor din categoria 
monumente şi ansambluri de arhitectură sunt: Sibiu (801), Braşov (782), Argeş 
(767), Mureş (736), Prahova (723) și Iaşi (703). (SDTR). 

Teritoriul protejat reprezintă circa 0,5% din teritoriul naţional, patrimoniul rural este 
sub-reprezentat, iar patrimoniul urban este supra-reprezentat. De asemenea, 
centrele urbane şi rurale nu beneficiază de protecţie, iar operaţiunile de reabilitare a 
patrimoniului sunt relativ puţin numeroase.  

Există la nivelul teritoriului naţional o infrastructură culturală diversificată 
(muzee, săli de spectacole, biblioteci, cămine culturale, case de cultură), majoritatea 
aparținând domeniului public al statului sau al colectivităţilor locale. Asigurarea 
resurselor financiare și umane pentru întreținerea acestor obiective reprezintă o 
provocare pentru autoritățile care le au in patrimoniu.  

Absenţa politicilor publice de educare şi culturalizare a populaţiei din mediul rural a 
condus la apariţia disparităţilor rural-urbane în domeniul cultural și la degradarea 
treptată a localurilor infrastructurilor culturale.  

Din punct de vedere al indicelui vitalităţii culturale locale, la nivel naţional, primul 
loc îl ocupă municipiul Cluj-Napoca, cu un indice de vitalitate culturală de 1,09, urmat 
de Sibiu - 0,88, Sfântu Gheorghe - 0,86, Timişoara - 0,84, Alba Iulia - 0,57, Iaşi - 
0,56, Bistriţa - 0,52. Oraşele mari (București, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, 
Constanța, Sibiu) întrunesc condițiile cele mai avantajoase pentru dezvoltarea 
produselor culturale. (SDTR) 

La nivelul României există aproximativ 20 de zone urbane funcționale, dintre care cel 
puțin 3 cu vocație internațională: București, Timișoara, Cluj-Napoca.  
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Rețeaua de orașe este bine dezvoltată. Cele 320 de localități urbane (dintre care 
103 municipii) sunt distribuite relativ echilibrat la nivel teritorial, cu o medie de 8 
orașe pe județ; dintre acestea se detașează județele Suceava, Prahova și 
Hunedoara.  Dar există și județe cu un număr mai mic de 4 orașe (Giurgiu, Bistriţa 
Năsăud, Brăila, Galaţi și Sălaj).  

Majoritatea orașelor aparțin categoriei orașelor mici, cu o populație cuprinsă între 
5.000 și 20.000 de locuitori. Reţeaua urbană este compusă din oraşe mici și mijlocii 
(aprox. 90% din totalul oraşelor);  

Patrimoniul cultural și istoric este bogat, diversificat și relativ bine distribuit în 
teritoriu.  Cele mai bogate județe, cu peste 700 de obiective culturale și istorice sunt: 
Sibiu, Braşov, Argeş, Mureş, Prahova și Iaşi. (SDTR).  

 
3.10 Mediu urban 

Zonele urbane joacă un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru 
Dezvoltare Durabilă. In ariile urbane, dimensiunea de mediu, cea economică şi cea 
socială interferează cel mai puternic. In oraşe sunt concentrate cele mai multe 
probleme de mediu, şi tot acolo este locul unde se regăsesc cei mai mulți agenţi 
economici şi cele mai multe investiţii. 

Patru din cinci cetăţeni europeni trăiesc în mediul urban şi calitatea vieţii lor este 
direct influenţată de starea mediului urban. O calitate înaltă a mediului urban 
contribuie de asemenea la atingerea priorităţii Strategiei Lisabona revizuite, şi 
anume “să facem din Europa un loc mai atractiv pentru a trăi şi a investi”. 
Atractivitatea oraşelor europene va întări potenţialul de creştere şi de generare de 
locuri de muncă, şi, prin urmare, oraşele sunt factori cheie pentru implementarea 
Agendei Lisabona. 

Există preocupări tot mai intense privind starea mediului urban în Europa. 
Provocările de mediu cu care se confruntă oraşele au consecinţe semnificative 
pentru sănătatea umană, calitatea vieții cetăţenilor din mediul urban şi performanţa 
economică a oraşelor. 

Provocări de mediu cu care se confruntă zonele urbane 

Majoritatea oraşelor se confruntă cu un set comun de probleme de bază, precum 
calitatea scăzută a aerului, înaltul nivel de trafic şi congestie a traficului, nivelul 
crescut de zgomot ambiental, mediu construit de calitate scăzută, terenuri 
abandonate, emisii de gaze cu efect de seră, zone nesistematizate, generarea de 
deşeuri şi ape uzate.  

Cauza acestor probleme include modificări în stilul de viaţă (creşterea dependenţei 
de maşinile proprietate, creşterea numărului de gospodării individuale, creşterea 
utilizării resurselor pe cap de locuitor) şi modificările demografice, de care trebuie să 
se ţină seama la dezvoltarea soluţiilor. Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să 
încorporeze aspecte legate de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor 
climatice (de ex. creşterea inundaţiilor) sau reducerea progresivă a dependenţei de 
combustibili fosili. 
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Obiectivele Strategiei  Tematice pentru Mediul urban 

Măsurile prezentate în această strategie au scopul de a contribui la o mai bună 
implementare a politicilor de mediu ale UE şi a legislaţiei la nivel local, prin sprijinirea 
şi încurajarea autorităților locale de a adopta o abordare mai integrată a 
managementului urban şi prin invitarea statelor membre să sprijine acest proces şi 
să exploateze oportunităţile oferite la nivelul UE.  

Daca va fi implementată la toate nivelurile, Strategia va contribui la îmbunătăţirea 
mediului urban, conducând la creşterea atractivităţii orașelor şi la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă, muncă, la atragerea de investiţii şi la reducerea impactului 
negativ al oraşelor asupra mediului la cel mai extins nivel, de exemplu în ceea ce 
priveşte schimbările climatice.  

Măsuri  

Abordarea integrată a managementului de mediu la nivel local şi a transportului în 
mod deosebit, pe baza consultării efective a tuturor factorilor implicaţi este un 
element cheie pentru implementarea legislaţiei de mediu şi atingerea unor 
îmbunătăţiri pe termen lung în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea mediului. 
Este necesară sprijinirea autorităţilor locale în adoptarea acestor tehnici de 
management. Comisia Europeană încurajează statele membre, autorităţile locale şi 
regionale să deruleze programe în vederea promovării construcţiilor durabile în 
oraşele lor. 

Designul urban durabil (planificarea corespunzătoare a utilizării terenurilor) va 
contribui la reducerea răsfirării urbane şi la reducerea pierderii de habitate naturale 
şi a biodiversităţii.  

Managementul integrat al mediului urban ar trebui să întărească politicile de utilizare 
durabilă a terenurilor, care să evite răsfirarea urbană şi să reducă proporţia 
terenurilor scoase din circuitul agricol, şi să includă promovarea  biodiversităţii 
urbane şi să mărească nivelul de conştientizare în rândul locuitorilor din oraşe. 

Mediul şi calitatea vieţii 

Planurile de asigurare a unui transport urban durabil vor contribui la reducerea 
poluării aerului şi a celei fonice, la încurajarea ciclismului şi a mersului pe jos, 
îmbunătăţind sănătatea şi reducând obezitatea. Metodele durabile de construcţie vor 
contribui la promovarea confortului, siguranţei, accesibilităţii şi reducerii impactului 
asupra sănătăţii generat de poluarea aerului exterior sau de interior, în special în 
privinţa sistemelor de încălzire. 

Transportul joacă un rol critic în contextul schimbărilor climatice, al calităţii aerului şi  

dezvoltării durabile. In contextul dezvoltării durabile se va lua în considerare un set 
complex de acţiuni necesare îmbunătăţirii mediului urban, incluzând noile standarde 
aplicate vehiculelor (EURO 5, EURO 6), ceea ce se va reflecta asupra măsurilor de 
promovare pe scară mai largă a aplicării diferenţiate în zonele sensibile din punct de 
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vedere al mediului şi a zonelor cu nivel scăzut de emisii, cu restricţii pentru 
transportul poluant.  

Hărţile de zgomot şi planurile de acţiune în domeniul zgomotului ambiant sunt cerute 
de legislaţia europeană în vederea reducerii zgomotului în aglomerările cu o 
populație mai mare de 100000 locuitori unde nivelurile expunerii la zgomot pot 
provoca efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane,  precum si pentru protejarea 
zonelor liniștite împotriva creşterii zgomotului. Planurile de transport urban durabil 
vor contribui la respectarea acestor solicitări prin identificarea măsurilor menite să 
administreze zgomotul generat de transportul urban. 

Crearea unor zone urbane de înaltă calitate solicită o strânsă coordonare între 
diverse politici şi iniţiative, şi o mai bună cooperare între diverse niveluri de 
administraţie. Statele membre au responsabilitatea de a ajuta autorităţile locale şi 
regionale să îmbunătăţească performanţa de mediu din oraşele aflate pe teritoriul 
lor. Măsurile de sprijin furnizate prin intermediul acestei strategii ar trebui să 
contribuie la furnizarea de ajutor pentru autorităţile locale şi alţi actori pentru 
identificarea măsurilor potrivite situaţiilor lor particulare, profitând de avantajul 
schimbului de informaţii în spaţiul Uniunii Europene. 

 

3.11 Aspecte privind utilizarea substanțelor si preparatelor chimice 
periculoase 

După sistemul EEA (European Environment Agency) deşeurile pot fi împărțite în 
următoarele categorii: deşeuri periculoase; deşeuri municipale; nămoluri de epurare; 
deşeuri de la ambalaje, deşeuri de la producerea energiei electrice, deşeuri 
electronice.  

Industria chimică, are un potenţial mare de poluare, generează compuşi chimici 
organici şi anorganici toxici. Printre aceştia putem enumera: fenoli, fluoruri, aldehide, 
pesticide, solvenţi cloruraţi, materiale plastice, cianuri; care poluează toate tipurile de 
ecosisteme. 

Un agent chimic este orice element chimic sau compus, în stare pură sau în 
amestec, astfel cum se găseşte în stare naturală sau astfel cum este produs, utilizat 
sau eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că 
este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă sau nu. 

Agentul chimic periculos (ACP) este orice substanță  sau preparat care, datorită 
proprietăților fizico-chimice, chimice sau toxicologice si modului de folosire sau 
prezentei acestora la locul de muncă, prezintă risc pentru securitatea si sănătatea 
lucrătorilor. Peste 2.500 de substanțe sunt deja clasificate la nivelul Uniunii 
Europene ca fiind periculoase. 

Un ACP este: 

 orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă 
periculoasă în conformitate cu criteriile din anexa VI la Directiva 67/548/CEE 
(Anexa 1 la HG nr. 490/2002), fie că acea substanţă este clasificată în temeiul 
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directivei menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai 
criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;  

  orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat 
periculos în sensul Directivei 88/379/CEE1 (HG nr. 92/2003), fie că acel 
preparat este clasificat în temeiul directivei menţionate sau nu, cu excepţia 
acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind 
periculoase pentru mediu;  

  orice agent chimic care, cu toate că nu întruneşte criteriile de clasificare ca 
fiind periculos în conformitate cu punctele (i) şi (ii), poate prezenta un risc 
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-
chimice, chimice sau toxicologice şi modului în care este utilizat sau este 
prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o 
valoare limita de expunere profesională în temeiul articolului 3 (art.10 din HG 
nr. 1218/2006). 

Adeseori se consideră că utilizarea agenţilor chimici şi riscurile asociate se limitează 
la industriile chimice şi conexe, cum ar fi industria farmaceutică sau industria 
petrolului, care, în mod fundamental, sunt acelea care produc agenţii chimici. 
Această opinie este total eronată, întrucât, în prezent, utilizarea agenţilor chimici 
este practic universală, nu numai în procesul de muncă, dar şi în activităţile casnice, 
educative şi recreative (care depăşesc domeniul de aplicare a Directivei 98/24/CE) 
(HG nr. 1218/2006) sub formă de produse de curăţare, adezivi, cosmetice etc. Drept 
urmare, riscurile legate de aceşti agenţi pot fi prezente într-un număr mare de locuri 
de muncă atât în industrie cât şi în agricultură sau servicii. 

ACP pot fi găsiți in fabrici, laboratoare, curățătorii chimice, magazine, saloane de 
coafura, construcții, mine, birouri, scoli, ferme, unități sanitare etc.  

ACP pot fi sub forma: 

- solida (pulberi, granule, fulgi, solzi etc. 

- lichida (solvenți organici, acizi, baze etc.) 

- gaze sau vapori (clor, monoxid de carbon, vapori de solvenți etc.) 

ACP pot fi substanțe si preparate: 

Agenții chimici periculoși pot fi si: 

 Substanțele care se afla pe suprafața unui material. Un exemplu în acest sens 
sunt substanțele de combatere a dăunătorilor cu care sunt tratați puieții dintr-o 
pepiniera, care pot provoca leziuni celor care se ocupa de manipularea 
acestora. 

 Substanțele care se afla în interiorul unui material, expunându-i la riscuri pe 
cei responsabili cu manipularea sau prelucrarea lor. De exemplu, substanța 
cu care este impregnat lemnul în procesul de prelucrare. 
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 Substanțele chimice care în mod normal nu sunt periculoase dar, care în 
urma unor  transformări suferite în timpul procesului de producție pot deveni 
periculoase. Exemple în acest sens: pulberea rezultata în urma prelucrării 
blocurilor de piatra cu concentrație mare de cuarț sau emanarea de gaze 
periculoase ca urmare a încălzirii unui material plastic. 

 Substanțele care apar când se repară o clădire. De exemplu: izolații de 
azbest, emisia de fum de la sudură, praf de ciment etc. 

Pe lângă ACP mai sunt si alte substanțe chimice care poluează mediul si contribuie 
la degradarea stării de sănătate a populației in condițiile in care nu sunt luate măsuri 
de protecție adecvate.  

Poluanții organici persistenți (POP) sunt substanţe chimice care persistă perioade 

lungi în mediul înconjurător, se bioacumulează în organismele vii şi prezintă riscuri 
pe perioade lungi, pentru oameni, mediu şi animale.  

Principala sursă directă de POP-uri este folosirea în agricultură a pesticidelor. 

O formă deosebit de periculoasă de producere a dioxinelor şi furanilor este 
constituită de arderea miriştilor. 

Alte procese din care pot rezulta dioxine şi furani, bifenili policlorurati (PCB) sunt 
următoarele: 

- procese de fabricare, producere de chimicale clorurate, obţinerea de clor cu 
folosirea electrolizei; 

- procese termice: cuptoare de ciment, instalaţii de preparare la cald a mixturilor 
asfaltice, incinerarea deşeurilor; 

- procese de reciclare: reciclarea metalelor, reciclarea hârtiei. 

 
3.12 Evoluția probabilă a stării mediului în situația neimplementării SDTR 

 
Analiza stării mediului in situația neimplementării SDTR (Alternativa 0) are ca scop 
evaluarea modului in care planul răspunde nevoilor si cerințelor stării mediului din 
teritoriul analizat si a tendințelor sale de evoluție si reprezintă o cerința impusă prin 
Directiva Uniunii Europene 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri 
si programe asupra mediului si prin prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 
programe. 

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care SDTR răspunde nevoilor și 
cerințelor stării mediului de pe teritoriul României și a tendinței sale de evoluție.  

Alternativa 0 reprezintă cadrul de referința pentru evaluarea strategiei, iar analiza 
acesteia s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaștere cu privire la starea 
mediului si la tendințele evoluției sale. 
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Tabel 3.44 Evoluția stării mediului in situația neimplementării SDTR  

Aspect de 
mediu 

Evoluţia posibilă în situaţia 
neimplementării SDTR 

 

Evolutia in cazul implementării SDTR  

Apă Utilizarea doar a 57% din 
lungimea totală râurilor ca 
sursă pentru apa potabilă 
Echipare necorespunzătoare a 
teritoriului (servicii de 
alimentare cu apă, canalizare, 
epurare) are efect asupra stării 
apelor de suprafaţă şi 
subterane.  
Stațiile de epurare a apelor 
uzate au tehnologii depășite și 
nu asigură condiții de calitate 
a apelor uzate înainte de 
evacuarea acestora în emisar 
fapt ce va conduce la 
deteriorarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane  
Sistemele rurale de alimentare 
cu apă, aflate în exploatare, 
nu beneficiază de instalații de 
tratare sau clorinare, chiar 
dacă calitatea apei prelevate 
de la sursă nu îndeplinește 
întotdeauna condițiile de 
calitate, conform normativelor 
de calitate  
Deversarea apelor uzate 
neepurate corespunzător 
poate conduce la poluarea 
litoralului si a Deltei 

Realizarea, extinderea, reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă, precum și a sistemelor de canalizare 
și stațiilor de epurare a apelor uzate va 
conduce la imbunătăţirea calităţii apelor  
Va fi asigurată protejarea surselor de apă 
potabilă, prin respectarea strictă a 
distanţelor legale la forajele şi izvoarele de 
exploatare a apei potabile şi prin protecția 
sistematică a solului; 
Inchiderea depozitelor neconforme și 
ecologizarea lor (în special cele situate în 
proximitatea albiilor râurilor) va conduce la 
imbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă 
şi subterane  

Aer Calitatea aerului ar suferi 
deprecieri ca urmare a 
tendinței crescătoare a 
traficului rutier si a lipsei 
investițiilor in infrastructura de 
transport.  
Deficitul de suprafață 
împădurită raportată la 
suprafața țării 
Se vor intensifica emisiile de 
poluanţi atmosferici ca urmare 
a depozitării  necontrolate a 
deșeurilor sau a existenței 
depozitelor neconforme.  
Lipsa spaţiilor verzi sau 
suprafaţa insuficientă a 
acestora de la nivelul oraşelor 
poate afecta calitatea aerului şi 
starea de sănătate a populaţiei 

Adoptarea următoarelor măsuri propuse in 
SDTR vor conduce la scăderea emisiilor 
de poluanţi atmosferici asociaţi traficului şi 
implicit la imbunătăţirea calităţii aerului:  
Asigurarea mobilității urbane durabile: 
transport public de călători de mare 
capacitate- tramvai, metrou și autobuze cu 
benzi dedicate  
Integrarea sistemelor de transport urban 
cu cele metropolitate și regionale (ex: 
bilete comune, orașe corelate) pentru 
stimularea utilizării transportului în comun 
Consolidarea rețelei de transport feroviar  
Realizarea de centuri ocolitoare pentru 
municiile reședințele de județ și alte 
localități urbane amplasate pe principalele 
artere de transport rutier  
Accelerarea şi definitivarea programelor 
de împăduriri, de refacere și de protejare a 
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 coridoarelor ecologice, precum și 
monitorizarea sistematică a acestora. 
Realizarea de reţele de transport alternativ 
nemotorizat care să conecteze centrul 
oraşului de zonele urbane şi rurale din 
proximitate (ex. transport cu bicicleta);  
Dezvoltarea infrastructurii de transport 
între centrul urban și aeroportul din 
proximitate, dezvoltarea legaturilor 
periurbane de naveta, de tip cale ferată 
ușoară, inclusiv de legatură cu 
aeroporturile regionale. 
Dezvoltarea spaţiilor verzi la nivel urban şi 
a centurilor verzi în jurul marilor oraşe. 

Sol Extinderea intravilanului poate 
avea impact asupra solului prin 
scoaterea anumitor suprafeţe 
din circuitul agricol şi ocuparea 
acestora.    
Neinmplementarea măsurilor 
pentru diminuarea riscurilor 
naturale (eroziune, alunecări 
de teren, inundaţii) va conduce 
la creşterea suprafeţelor de 
teren degradate Calitatea 
solului va continua sa se 
deterioreze ca urmare a 
salinizarii, alcalinizarii sau 
inmlastinarii, fenomene ce vor 
continua in lipsa unui sistem 
adecvat de irigatii  
Gradul de poluare a solului se 
va accentua in urma presiunii 
exercitate de agricultura si 
activitatile industriale dar si in 
lipsa realizarii sistemelor de 
canalizare in localitatile care 
nu dispun de asa ceva. 
Eroziunea solului și alunecările 
de teren un important factor 
limitativ al calității solului.  
Neimplementarea măsurilor 
pentru identificarea şi 
remedierea siturilor 
contaminate va conduce la 
extinderea suprafeţelor 
afectate (prin migrarea 
poluanţilor) şi la afectarea 
stării de sănătate a populaţiei.  
Nu va fi inregistrat impact 
asupra solului ca urmare a 
menținerii actualei 
infrastructuri de transport. 
 

Adoptarea următoarelor măsuri propuse in 
SDTR va conduce la protejarea solului sau 
chiar la imbunătăţirea calităţii acestuia:  
Limitarea extinderii nefondate a 
intravilanelor prin valorificarea rațională a 
resurselor de teren din interiorul 
localităților. 
Dezvoltarea orașului compact prin 
folosirea terenurilor neutilizate:  situri 
industriale, foste căi ferate, terenuri 
militare neutilizate)  
Identificarea, inventarierea şi remedierea 
siturilor industriale contaminate va 
conduce la imbunătăţirea calităţii solului şi 
va diminua riscul de imbolnăvire a 
populaţiei umane şi va avea efecte 
benefice şi asupra biodiversităţii 
Transformarea terenurilor militare 
neutilizate aflate în domeniul public. 
Accelerarea şi definitivarea programelor 
de împăduriri, de refacere şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, precum şi 
monitorizarea sistematică a acestora 
Dezvoltarea infrastructurii de transport 
poate avea impact negativ asupra solului 
prin scoaterea unor suprafețe din circuitul 
agricol.  
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Biodiversitate Vulnerabilitate crescută a 
zonelor şi ariilor protejate în 
faţa intervenţiilor umane dar şi 
a hazardelor naturale. 
Turismul neorganizat sau 
extinderea necontrolata a 
activitatilor 
antropice in zone cu valoare 
naturala mare sau in 
vecinatatea acestora vor 
contribui in viitor la degradarea 
ecosistemelor, distrugerea 
habitatelor si chiar disparitia 
unor specii de flora si fauna. 
Supra-exploatarea resurselor 
piscicole 
Extinderea necontrolată a 
intravilanului poate afecta ariile 
naturale protejate.  
Neimplementarea sistemelor 
centralizate de colectare şi 
epurare a apelor uzate va 
conduce la deprecierea calităţii 
apelor şi va avea impact 
inclusiv asupra speciilor 
acvatice de floră şi faună.  
Neadoptarea planurilor de 
diminuare a riscurilor naturale 
va afecta inclusiv speciile de 
floră şi faună: se vor produce 
in continuare inundaţii, 
alunecări de teren in zone cu 
specii importante de floră sau 
faună 
Neimplementarea măsurilor 
pentru remedierea siturilor 
contaminate poate afecta 
starea de conservare a 
speciilor de floră sau faună 
sau a ariilor protejate 

Accelerarea şi definitivarea programelor 
de împăduriri, de refacere şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, precum şi 
monitorizarea sistematică a acestora 
Conservarea strictă pădurilor virgine şi 
cvasi-virgine; 
Programe de reîmpădurire a suprafeţelor 
forestiere degradate; 
Cartarea habitatelor naturale şi a 
habitatelor speciilor sălbatice de interes 
comunitar şi stabilirea sistemului de 
monitorizare a stării de conservare a 
acestora; 
Aplicarea următoarelor măsuri propuse in 
SDTR va conduce la imbunătăţirea stării 
de conservare a speciilor de floră şi faună:  
Elaborarea planurilor de management 
pentru ariile protejate 
Elaborarea unor planuri de management 
care să reglementeze inclusiv practicarea 
turismului în perimetrul și în proximităţile 
ariilor protejate în vederea stopării 
degradării peisajelor; 
remedierea siturilor contaminate va 
conduce la diminuarea riscului afectării 
ecosistemelor şi a speciilor de floră şi 
faună; 
Incurajarea construirii in terenuri 
industriale deja utilizate va conduce la 
limitarea extinderii intravilanului şi va 
diminua potenţialul impact asupra ariilor 
protejate 
Extinderea infrastructurii de transport 
poate conduce la afectarea biodiversităţii, 
dar se recomandă ca la stabilirea traseelor 
viitoarelor autostrăzi să se evite 
traversarea ariilor naturale protejate sau 
se adopte măsurile necesare pentru 
diminuarea impactului (precum realizarea 
unor coridoare ecologice) 
Protecția patrimoniului natural Delta 
Dunării (observator ecologic 
transfrontalier) 
Monitorizarea sistematică și constantă a 
presiunii turistice în zonele protejate  
Sustinerea unor cercetări aplicative 
(cercetări silvice, agricole și piscicole). 

Patrimoniul 
natural 

 

In lipsa adoptării unor măsuri 
specifice se poate produce 
degradarea monumentelor 
naturale constituite de 
formatiuni fizice si biologice 
sau de grupari de asemenea 
formatiuni care au o valoare 

Vor fi adoptate măsuri pentru valorificarea 
şi protecția resurselor şi patrimoniului 
natural 
Protejarea patrimoniului natural și construit 
şi valorificarea elementelor de unicitate și 
identitate reprezintă condiţii esenţiale 
pentru realizarea unei dezvoltări durabile a 
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universala exceptionala din 
punct de vedere estetic sau 
stiintific;  
degradarea  formatiunilor 
geologice si fiziografice si a 
zonelor strict delimitate 
constituind habitatul speciilor 
animale si vegetale 
amenintate;  
poate creşte vulnerabilitatea 
siturilor naturale sau zonelor 
naturale strict delimitate, care 
au o valoare universala 
exceptionala din punct de 
vedere stiintific.  

teritoriului naţional. 
Argumentarea intervențiilor antropice în 
zonele protejate, manifestate mai ales prin 
acțiuni contrare măsurilor de protecție; 
In cadrul SDTR a fost propusă realizarea 
construcţiilor in terenurile industriale deja 
construite pentru a diminua impactul 
asupra solului şi a ariilor naturale 
protejate.  
Extinderea continuă a suprafețelor și ariilor 
naturale protejate și precizarea atribuțiilor 
sistemului de protecție. 
Protecția patrimoniului natural 
transfrontalier 

Patrimoniul 
cultural 

In lipsa adoptării unor măsuri 
de protecţie se poate produce 
degradarea patrimoniului 
cultural, inclusiv la degradarea 
căminelor culturale şi la  lipsa 
renovarii centrelor istorice 
Nu vor fi promovate unele 
zone etnofolclorice tradiţionale 
din ariile carpatice (de 
exemplu: Ţara Moţilor, Ţara 
Haţegului, Obcinele Sucevei, 
Vâlcea) 
 

Implementarea măsurilor propuse in 
SDTR va conduce la Restaurarea clădirilor 
cu valoare arhitecturală şi istorică ce au 
suferit în urma intervenţiilor umane sau 
naturale; 
Punerea în valoare a vecinătăţilor 
monumentelor, a ansamblurilor şi a 
siturilor; 
Înfiinţarea de facilităţi culturale şi 
dezvoltarea celor amplasate în special în 
oraşele mici şi în unele sate mai 
importante, prin parteneriate între localităţi 
(teatre, muzee, expoziţii, biblioteci 
publice); 
Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
dotarea aşezămintelor culturale; 
Adoptarea unor măsuri fiscale pentru 
stimularea investițiilor în reabilitarea 
patrimoniului cultural 

Deseuri Neimplementarea măsurilor 
propuse in SDTR va conduce 
la existenţa depozitelor 
neconforme de deşeuri, nivelul 
scăzut de racordare la 
serviciile de salubritate, 
colectare aleatorie a deşeurilor 
solide, folosirea unui 
echipament învechit şi 
insuficient, colectarea 
selectivă in foarte puţine 
cazuri;  
Depozitarea neconformă a 
deşeurilor conduce la 
existenţa unor mari suprafeţe 
de soluri contaminate;  
Lipsa unei evidenţe a 
depozitelor de deşeuri va 
conduce la nereabilitarea sau 
depozite ilegale  

Aplicarea următoarelor măsuri propuse in 
SDTR va avea impact pozitiv asupra 
solului şi indirect asupra biodiversităţii: 
Dezvoltarea sistemelor integrate de 
gestionare a deşeurilor punând accentul 
pe colectarea selectivă şi pe valorificarea 
deşeurilor reciclabile şi a biodeşeurilor, 
prin procesare şi prin transformarea în 
energie Managementul integrat al 
deşeurilor: realizare/extindere/modernizare 
de platforme de depozitare, cooperare 
intercomunală pentru identificarea unui 
sistem comun de management al 
deşeurilor 
Crearea unor centre de reciclare a 
deşeurilor 
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Managementul defectuos al 
deşeurilor menajere este o 
problemă pregnantă în mediul 
rural dar si urban 
Nivel scăzut de 
reciclare/valorificare a 
deșeurilor  

Schimbări 
climatice 

In lipsa adoptării unor măsuri 
se vor accentua efectele 
schimbărilor climatice.  
Zonele de Sud şi Sud-Est ale 
României sunt cele mai 
predispuse la schimbările 
climatice în ceea ce priveşte 
reducerea cantităţilor de 
precipitaţii medii anuale şi a 
creşterii temperaturilor; 
Efectele nocive ale 
schimbărilor climatice se 
manifestă şi asupra zonei 
costiere (secete frecvente si 
prelungite, ariditate)  
Mentinerea activitatii 
industriale fara implementarea 
de masuri privind 
modernizarea/ 
retehnologizarea si reducerea 
poluarii, lipsa asigurarii 
solutiilor alternative pentru 
incalzirea locuintelor, precum 
si reducerea suprafetelor 
impadurite vor conduce la 
mentinera emisiilor de gaze cu 
efect de sera la nivelul actual 
sau chiar la o crestere a 
cestora. 
Defrișarea pădurilor 
Schimbările climatice au 
generat pierderi importante de 
faleză pe coasta românească 
De asemenea,accelerarea 
ritmului de producere a 
schimbărilor climatice are 
impact şi asupra habitatelor şi 
a speciilor de floră şi faună.  

Prin adoptarea măsurilor propuse in SDTR 
vor fi protejate  habitatele naturale în faţa 
schimbărilor climatice 
Se va încuraja dezvoltarea transportului 
public prin identificarea soluţiilor optime 
pentru asigurarea unei accesibilităţi locale 
şi regionale şi care contribuie la reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon. Dezvoltarea 
nodurilor intermodale  
Imbunatatirea capacității de stocare a 
carbonului a solului și apei și conservarea 
apei în sisteme naturale pentru a atenua 
efectul secetelor și a preveni inundațiile, 
erodarea solului și deșertificarea 
Programe de impăduriri 
Prin realizarea de amenajări tehnice 
pentru valorificarea potențialului de 
energie regenerabilă a teritoriului național 
se vor diminua emisiile de poluanţi 
atmosferici specifici arderii combustibililor 
fosili.  

Populaţia și 
Sănătatea 

umană 

 In situaţia neimplementării 
planului se poate deprecia 
starea de sănătate a populaţiei 
umane. In prezent există un 
număr semnificativ de oraşe 
mici /zone rurale care 
beneficiează de o 
infrastructură de sănătate 
insuficient dezvoltată sau greu 

Implementarea măsurilor propuse in SDTR 
va avea impact pozitiv asupra stării de 
sănătate a populaţiei şi asupra calităţii 
vieţii:   
Reabilitarea unor căi de acces către 
localităţile situate în zone greu accesibile 
şi facilitarea accesului la servicii medicale 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
educaţionale adaptate nevoilor oraşelor 
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accesibilă. Lipsa de dotare a 
unităţilor spitaliceşti, precum și 
accesibilitatea scăzută a 
serviciilor de urgenţă medicală 
reprezintă un element cu 
impact important asupra 
calităţii vieţii locuitorilor. 
Accesul la utilităţi este dificil 
pentru locuitorii din zonele  
geografice cu un teren 
impropriu dezvoltării agriculturii 
(fie versanţi destul de abrupţi, 
fie zone inundabile, fie soluri 
degradate peste care se pot 
suprapune condiţii climatice 
improprii 
Producerea fenomenului de 
migrare a forţei de muncă în 
afara ţării conduce la creşterea 
riscului de sărăcie si 
excluziune socială;  
Lipsa conexiunilor 
interregionale, barierele 
naturale formate de lanţul 
Carpaţilor dar şi de principalele 
râuri duc frecvent la apariţia 
îngustărilor (bottle-necks), căi 
de transport care reprezintă în 
termeni practici singura 
alternativă viabilă de 
mobilitate. De altfel, în cazul 
unor dezastre naturale sau 
accidente pe aceste căi de 
transport se pot produce 
blocaje semnificative.  
Existenta depozitelor 
neconforme de deșeuri induce 
un risc asupra sănătății 
umane.  
Existenta unor surse de apă 
subterane cu grad scăzut de 
potabilitate 
Existenta unei infrastructuri 
rutiere care favorizează 
poluarea fonică poate conduce 
la afectarea populaţiei.  
Sistemele rurale de alimentare 
cu apă, aflate în exploatare, nu 
beneficiază de stații de tratere 
sau clorare, chiar dacă 
calitatea apei prelevate de la 
sursă nu îndeplinește 
întotdeauna condițiile de 
calitate, conform normativelor 

mici/zone urbane  
Creşterea conectivităţii zonelor urbane  
îndepărtate la servicii medicale și 
educaţionale de calitate. 
Realizarea centrelor de servicii de 
sănătate, telemedicină, pentru zone cu 
accesibilitate redusă.  
Asigurarea serviciilor de salvamont în 
toate masivele montane cu circulaţie 
turistică (asigurarea de personal 
competent şi echiparea corespunzătoare). 
Diversificarea activităților economice in 
mediul rural (dezvolare a activităților 
legate de activitățile tradiționale, 
procesarea produselor agricole și silvice 
specifice zonei, mici activități industriale, 
turism) și formarea forței de muncă în 
concordanță  
Valorficarea tuturor resurselor naturale 
regenerabile existente (ex: plante 
medicinale, fructe de pădure)  
Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii 
sanitare, a celei de învăţământ şi a celei 
de asistenţă socială; 
Crearea de centre de servicii integrate 
Promovarea centrelor de excelenţă în 
cercetare, formare/consolidare clustere 
economice 
Realizarea, extinderea, reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și stații de tratare a apei, precum și a 
sistemelor de canalizare și stațiilor de 
epurare a apelor uzate; 
Realizarea centrelor de servicii de 
educație e-learning în zone cu 
accesibilitate redusă. 
Refuncționalizarea și revitalizarea 
teritoriilor slab populate prin acordarea 
stimulentelor financiare și fiscale familiilor 
tinere, cu educație superioară; 
Dezvoltarea de echipe mobile 
interdisciplinare pentru asistență medicală 
socială și de informare, în special pentru 
zonele cu acoperire redusă; 
Armonizarea sistemelor de asiguare de 
sănătate din România și Ungaria în zona 
transfrontalieră, odată cu consolidarea 
infrastructurii spitalicești în localitățile 
românești din zona transfrontalieră.  
Servicii de urgenţă de tip integrat SMURD. 
Creşterea stocului de locuințe sociale prin 
- identificarea formelor parteneriale care 
să angreneze capital investiţionar în astfel 
de proiecte; 
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în vigoare fapt ce poate 
conduce la afectarea stării de 
sănătate a populaţiei  
Stațiile de epurare în funcțiune 
sunt într-un grad avansat de 
uzură putându-se produce 
deprecierea calităţii apelor 
emisarilor şi indirect afectarea 
stării de sănătate a populaţiei;  
Lipsa locuintelor sociale pentru 
tineri sau persoane cu  venituri 
medii/mici poate afecta 
calitatea vieţii.  
 
Producerea unor inundaţii 
poate genera apariţia 
diverselor probleme de 
sănătate publică in zonele 
afectate de inundaţii.   

Extinderea sistemelor de atenționare a 
populației în caz de dezastre naturale. 
Identificarea soluțiilor pentru asigurarea 
serviciilor medicale și de educație în întreg 
teritoriul național (ex: servicii itinerante, 
transportul elevilor în școli, servicii la 
distanță, includerea în strategii de 
dezvoltare locală, etc.).  
Proiecte  de dezvoltare a resurselor 
umane și dezvoltare a capacității 
instituționale a autorităților locale  

Refacerea si 
protejarea 

liniei tarmului 

In situaţia neimplementării 
planului se va accentua 
procesul de degradare a 
ţărmului prin:  
Nerespectarea prevederilor 
privind regimul construcţiilor pe 
litoral. 
Zona de litoral este supusă 
unui accentuat proces de 
eroziune (circa 2.400 hectare 
de plajă pierdute în ultimii 35 
de ani), afectând activităţile 
turistice. 
Eroziunea treptată şi 
accentuată a litoralului şi 
scăderea suprafeţelor de plajă; 
utilizarea excesivă a unor zone 
litorale fără a ţine cont de 
echilibrul ecologic; 

Prin implementarea măsurilor propuse in 
SDTR va fi asigurată protejarea liniei 
ţărmului prin:  
Consolidarea planificării si a 
managementului integrat în zona costieră 
Intervenţii de amenajare de protecţie a 
plajelor faţă de efectele erozive marine 

Turism  
durabil  

In situaţia neimplementării 
măsurilor pentru promovarea 
turismului se va perpetua lipsa 
atractivității României ca 
destinație turistică.  
Din cauza unei infrastructuri 
necorespunzătoare, zone 
deosebit de atractive nu pot fi 
introduse în circuite 
agroturistice sau de turism 
cultural. 

Aplicarea măsurilor propuse in SDTR va 
conduce la implementarea unei forme de 
turism durabil prin:  
Asigurarea condiţiilor de accesibilitate prin 
forme de transport public şi non-auto către 
situri de patrimoniu; 
Stimularea dezvoltării turismului cultural 
(reţeaua de biserici şi mănăstiri şi reţeaua 
de capitale medievale), prin formarea unor 
trasee turistice coerente si consistente 
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism 
ecologic 
Amenajarea infrastructurii specifice 
turismului montan (inclusiv domenii 
integrate schiabile); 
Stimularea agroturismului și agriculturii 
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tradiționale în zonele rurale  
Elaborarea unor planuri de management 
care să reglementeze inclusiv practicarea 
turismului în perimetrul și în proximităţile 
ariilor protejate în vederea stopării 
degradării peisajelor. 
Încurajarea practicării profesiilor 
tradiţionale în zonele cu potenţial de 
valorificare în turism (Munţii Apuseni, 
Munţii Banatului, Munții Mehedinţi, Carpații 
Meridionali, Zona Munţilor Ciuc și Nemira, 
Obcinele Bucovinei, Oaş-Maramureş). 
Revitalizarea unor foste spaţii industriale, 
prin dezvoltarea unei noi nişe de turism 
orientat spre patrimoniul industrial 
Considerarea zonelor Natura 2000 atât ca 
zone protejate, cât şi ca zone turistice - 
elemente importante de capital în 
strategiile de dezvoltare: atragerea mai 
multor turişti şi pentru a dezvolta activităţi 
economice legate de ecoturism, precum şi 
pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii 
locuitorilor din aceste regiuni. 
Modernizarea infrastructurii de primire 
turistică şi a celei de agrement;  
Dezvoltarea infrastructurii de informare și 
promovare turistică  

Transport 
durabil  

In stituaţia neimplementării 
SDTR se ma menţine situaţia 
actuală:  
Calitatea slabă a serviciilor de 
transport de călători și mărfuri 
Lipsa transportului intermodal  
Rețele feroviare 
nemodernizate sau slab 
dezvoltate 
 
 
 

Prin implementarea măsurilor propuse in 
SDTR vor fi modernizate infrastructurile de 
transport rutier, feroviar, naval si aerian, 
ceea ce va permite cresterea vitezelor 
medii de circulație si a fluiditații traficului, 
sporirea si diversificarea ofertei de 
transport de marfuri si a calitații serviciilor 
de transport de calatori, optimizarea 
utilizarii mijloacelor de transport în condiții 
de siguranța si competitivitate, 
concomitent cu diminuarea emisiilor de 
poluanţi atmosferici asociaţi traficului şi cu 
imbunătăţirea calităţii aerului.  
Implementarea standardelor UE privind 
transportul indermodal sau combinat. 
Realizarea de rețele de transport alternativ 
nemotorizat care să conecteze centrul 
orașului de zonele urbane  și rurale  din 
proximitate (ex: transport cu bicicleta). 

Riscuri de 
mediu 

In lipsa implementării măsurilor 
propuse se inregistrează 
vulnerabilitate ridicată la: 

 Inundații 

 Alunecare de teren  

 Cutremure  
Cele mai expuse județe la 
riscurile de inundații recurente 

Prin implementarea măsurilor propuse in 
SDTR se vor diminua riscurile de mediu:  
Intervenţii pentru conservarea şi 
valorificarea subsistemului natural costier 
(Creşterea nivelului de rezilienţă faţă de 
riscurile specifice de hazard natural/ 
tehnologic, Intervenţii de amenajare de 
protecţie a plajelor faţă de efectele erozive 
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sunt Brăila, Galați și Călărași, 
însă majoritatea localităților din 
lungul principalelor râuri 
(Dunăre, Siret, Prut, Mureș, 
Ialomița, Someș,) sunt 
vulnerabile 
Afectarea infrastructurii 
portuare si a conditiilor de 
transport fluvial ca urmare a 
modificarii regimului de 
curgere a Dunării si intensitatii 
crescute a evenimentelor 
meteorologice extreme. 
Defrișarea unor bazine 
hidrografice. 
Numeroase clădiri cu risc 
seismic  
 

marine) 
Protejarea zonei transfrontaliere 
(Valorificarea sistemului de avertizare 
timpurie de inundaţii pe Prut) 
Management comun pentru prevenirea 
riscurilor Exemplu de proiect: Conectarea 
reţelelor de electricitate şi gaze la sistemul 
de avertizare timpurie transfrontalieră 
pentru cutremure de pământ. 
Desfăşurarea unor lucrări de corectare a 
torenţilor în localităţile cu risc; 
Promovarea de parteneriate zonale / 
locale pentru realizarea de investiții și 
aplicarea unor proceduri de prevenirea și 
combatere a riscurilor;  
Consolidarea clădirilor supuse riscurilor 
seismice; 
Elaborarea de hărți ale riscurilor de 
fenomene meteorologice extreme și 
elaborarea unor planuri de măsuri pentru 
prevenirea și contracararea efectelor 
acestora; Interzicerea construcțiilor în 
zonele cu risc de inundații. 
Accelerarea şi definitivarea programelor 
de împăduriri, de refacere și de protejare a 
coridoarelor ecologice, precum și 
monitorizarea sistematică a acestora. 
Sisteme de alertare timpurie pentru 
accidente tehnologice pe Crișuri. 

Zgomot  In situaţia neadoptării unor 
măsuri, se va inregistra in 
continuare poluarea fonică si 
prin vibrații în municipii și 
orașe  

Prin implementarea măsurilor propuse in 
SDTR se va diminua nivelul zgomotului şi 
al vibraţiilor: prin realizarea de centuri 
ocolitoare pentru municipiile reședințele de 
județ și alte localități urbane amplasate pe 
principalele artere de transport rutier 
(Realizarea de variante de ocolire pentru o 
serie de orașe precum: Brașov, Bacău, 
Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureș, 
Timișoara, Suceava, Bistrița, Alexandria, 
Târgu-Jiu, Sighișoara etc.) 

Peisajul  In situaţia neimplementării 
măsurilor propuse in SDTR se 
poate înregistra deprecierea 
calităţii peisajului: defrisări 
necontrolate, clădiri cu risc 
seismic și abandonarea unor 
foste zone industriale situate 
chiar in centrul orașelor, centre 
istorice nereabilitate.  

Se poate îmbunătăţi calitatea peisajului 
prin dezvoltarea oraşului compact prin 
folosirea terenurilor neutilizate sau slab 
utilizate (situri industriale, foste căi ferate, 
terenuri destructurate) prin pregătirea 
acestor terenuri în scopul dezvoltării de 
locuințe sau spaţii publice de calitate; 
Dezvoltarea de noi funcţiuni pentru 
clădirile din domeniul public sau domeniul 
privat al statului şi administraţiilor locale 
care nu sunt folosite. 
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Valori 
materiale 

Pierderi materiale generate de 
riscurile naturale  
Vulnerabilitate la riscuri 
naturale (seism) a cladirilor cu 
risc seismic ridicat  
Lipsa lucrărilor de protecţie 
specifice pentru prevenirea 
inundațiilor.  
In lipsa măsurilor pentru 
promovarea utilizării energiilor 
regenerabile se va accentua 
consumul resurselor 
neregenerabile pentru 
producerea energiei electrice.  

Ca urmare a implementării măsurilor 
propuse in SDTR se va înregistra 
diminuarea riscurilor naturale:  
Elaborarea de hărți ale riscurilor de 
fenomene meteorologice extreme și 
elaborarea unor planuri de măsuri pentru 
prevenirea și contracararea efectelor 
acestora;  
Consolidarea clădirilor supuse riscurilor 
seismice 
Promovarea de parteneriate zonale / 
locale pentru realizarea de investiții și 
aplicarea unor proceduri de prevenirea și 
combatere a riscurilor;  Extinderea 
sistemelor de atenționare a populației în 
caz de dezastre naturale;  
 Accelerarea și definitivarea programelor 
de împăduriri, de refacere și de protejare a 
coridoarelor ecologice, precum și 
monitorizarea sistematică a acestora;  
Amenajarea bazinelor hidrografice, 
regularizarea unor cursuri de apă și 
interzicerea construcțiilor în luncile 
inundabile ale râurilor 

Moștenire 
culturală 

Neimplementarea măsurilor 
propuse in SDTR poate 
conduce la degradarea 
bunurilor istorice şi la 
pierderea tradițiilor și a 
obiceiurilor locale.   
 
 
 

Implementarea măsurilor propuse in SDTR 
va avea un impact pozitiv asupra 
moştenirii culturale prin:  activități de 
animare a populației în vederea menținerii 
tradițiilor.  
Stimularea dezvoltării turismului cultural 
(rețeaua de biserici și mănăstiri și rețeaua 
de capitale 
medievale), prin formarea unor trasee 
turistice coerente și consistente. 
Restaurarea clădirilor cu valoare istorică 
ce au suferit în urma intervențiilor umane 
sau naturale. 

Utilizarea 
potențialului 

apelor  

In prezent nu este utilizat 
potenţialul apelor la adevărata 
capacitate.  
Navigația pe căi interioare 
fluviale este slab dezvoltată, 
principalul fluviu navigabil fiind 
Dunărea, cu cele mai 
importante porturi: Galaţi, 
Drobeta Turnu-Severin, 
Giurgiu, Călăraşi, Brăila, 
Tulcea 

Prin SDTR a fost propusă modernizarea 
cailor fluviale de transport şi creşterea 
ponderii acestei forme de transport astfel 
incât să fie diminuate emisiile de poluanţi 
atmosferici asociaţi traficului rutier.  
Trebuie acordată atenție la amenajarea 
căilor navigabile astfel incât să nu fie 
afectată biodiversitatea.  
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Conservarea 
și 

gestionarea 
resurselor 
naturale 

In situaţia neimplementării 
SDTR va fi continuată 
exploatarea 
necorespunzătoare a 
resurselor solului/subsolului și 
ecosistemelor.  
Utilizarea redusă a surselor 
regenerabile de energie  
Grad avansat de uzură a 
rețelelor electrice de distribuție 
și a sistemului național de 
transport al gazelor naturale  
 

Va fi înregistrat efect pozitiv asupra 
resurselor naturale prin:  
Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
transport a energiei în scopul asigurării 
unei conectări eficiente a localităţilor şi 
consolidarea capacităţii de export 
Valorificarea surselor de energie 
regenerabilă  
Reabilitarea stocului de clădiri și de 
retehnologizare a dotărilor de producere a 
energiei termice în scopul creșterii 
eficienței energetice a clădirilor și 
reducerea gradului de poluare de la nivel 
urban. 
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Capitolul IV.  Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ  

Implementarea strategiei va avea un efect preponderent pozitiv asupra obiectivelor 
relevante de mediu. Cu toate acestea, o parte din lucrările ce vor fi realizate pentru 
indeplinirea obiectivelor strategiei pot genera efecte negative asupra factorilor de 
mediu. 

Efectele semnificative negative pot apărea în raport cu obiectivul de mediu privind 
„Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună”. Se pot 
modifica parametrii fizico-chimici in zone de conservare a unor populaţii /habitate ale 
unor populaţii de plante şi animale. De asemenea, realizarea lucrărilor propuse 
poate conduce la întreruperea unor circuite bio-geo-chimice esenţiale pentru 
menţinerea tuturor funcţiilor ecologice ale ecosistemelor in regim natural şi semi-
natural.  

Realizarea lucrărilor propuse in SDTR, cu respectarea măsurilor din SDTR şi din 
raportul de mediu nu va conduce la afectarea semnificativă a mediului. Cu toate 
acestea este importantă evaluarea impactului asupra mediului după realizarea 
proiectului tehnic pentru fiecare din obiectivele propuse in SDTR.  

Decizia privind executarea lucrărilor va fi luată numai după finalizarea studiilor 
privind evaluarea impactului (procedura EIA) şi/sau a studiilor de evaluare adecvată. 
De asemenea, in cadrul acestor studii vor fi analizate alternativele propuse pentru 
realizarea fiecărui obiectiv al SDTR, măsurile adecvate de reducere şi compensare a 
impactului asupra mediului, inclusiv refacerea ecologică a zonelor afectate temporar 
de lucrări.  

La stabilirea amplasamentelor lucrărilor  vor fi evitate ariile naturale protejate, zonele 
umede, pădurile şi alte zone sensibile.  

4.1. Aer 

Realizarea primelor trei obiective ale SDTR poate conduce la modificarea temporară 
a calității aerului, in special in amplasamentul lucrărilor.  

Lucrărilor de infrastructură precum dezvoltarea rețelei de transport (obiectivul 
specific O1.1.), infrastructură portuară și aeroportuară (obiectivul specific O1.2), 
infrastructură de transport a energiei (obiectivul specific O1.3), infrastructură de 
utilități publice (obiectivul specific O2.1), dezvoltarea de centre urbane (obiectivul 
specific O3.1) le sunt asociate emisii de poluanți atmosferici provenite de la 
manevrarea materialelor de construcție și a pământului și emisii de gaze de 
eșapament de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor.  

La nivelul de detaliu al SDTR nu se pot face estimări privind nivelul acestor emisii. 
Acestea vor putea fi cuantificate după finalizarea proiectelor tehnice pentru fiecare 
dintre obiectivele / lucrările propuse in SDTR.  

In general, emisiile de poluanți atmosferici asociate lucrărilor de construcție se 
manifestă numai in perioada realizării lucrărilor, la finalizarea acestora mediul 
revenind la starea inițială.  
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Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența calitatea aerului in 
amplasamentul lucrărilor.  

Pe termen lung, implementarea SDTR va conduce la imbunătăţirea calităţii aerului 
prin limitarea emisiilor de poluanţi atmosferici asociaţi traficului rutier ca urmare a 
modernizării infrastructurii de transporturi, creşterii ponderii transportului fluvial şi 
feroviar şi a promovării transportului nemotorizat in cadrul oraşelor.  

 

4.2. Ape de suprafață și subterane 

Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența calitatea apelor de suprafață 
sau subterane.  

Realizarea primelor trei obiective ale SDTR poate conduce la modificarea temporară 
a calității apelor de suprafață, mai ales in situația in care lucrările vor fi realizate in 
vecinătatea unor cursuri de apă.  

In cazul realizării obiectivului specific O1.2 (infrastructură portuară și aeroportuară) 
se poate produce modificarea calității apei prin creșterea cantității de materii in 
suspensie, creșterea turbidității, emisii accidentale de materiale de construcție. 
Celelalte lucrări de infrastructură propuse: dezvoltarea rețelei de transport (obiectivul 
specific O1.1.), infrastructură de transport a energiei (obiectivul specific O1.3), 
infrastructură de utilități publice (obiectivul specific O2.1), dezvoltarea de centre 
urbane (obiectivul specific O3.1) vor conduce la modificarea calității apelor de 
suprafață numai in situația in care vor fi realizate in vecinătatea unor corpuri / cururi 
de apă de suprafață.  

La nivelul de detaliu al SDTR nu se pot face estimări privind nivelul acestor emisii. 
Acestea vor putea fi cuantificate după finalizarea proiectelor tehnice pentru fiecare 
dintre obiectivele / lucrările propuse in SDTR.  

Pe termen lung, realizarea obiectivului specific O2.1 (Asigurarea unei echipări 
complete cu infrastructură de utilități publice a localităților urbane și rurale), va 
conduce la imbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane deoarece prin 
construirea și operarea unor stații de epurare performante nu vor mai exista 
deversări de ape neepurate.  

4.3. Sol și subsol 

Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența calitatea apelor de suprafață 
sau subterane.  

Realizarea primelor trei obiective ale SDTR poate conduce la modificarea calității 
solului in amplasamentul lucrărilor. Vor fi inregistrate modificări temporare in spațiile 
afectate temporar de lucrări (organizări de șantier, fronturi de lucru), dar și modificări 
permanente in zonele care vor fi ocupate definitiv de noile infrastructuri.  

Lucrările de infrastructură precum dezvoltarea rețelei de transport (obiectivul specific 
O1.1.), infrastructură portuară și aeroportuară (obiectivul specific O1.2), 
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infrastructură de transport a energiei (obiectivul specific O1.3), infrastructură de 
utilități publice (obiectivul specific O2.1), dezvoltarea de centre urbane (obiectivul 
specific O3.1) conduc la ocuparea permanentă a unor suprafețe de teren și le sunt 
asociate emisii de materiale de construcție ce pot conduce la modificarea calității 
solului. De asemenea, deversările accidentale de produse petroliere și depunerile de 
poluanți atmosferici pot conduce la modificarea caracteristicilor solului in 
amplasamentul lucrărilor.  

La nivelul de detaliu al SDTR nu se pot face estimări privind nivelul acestor emisii. 
Acestea vor putea fi cuantificate după finalizarea proiectelor tehnice pentru fiecare 
dintre obiectivele / lucrările propuse in SDTR.  

Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența calitatea aerului in 
amplasamentul lucrărilor.  

Inchiderea depozitelor neconforme de deşeuri şi reabilitarea siturilor contaminate va 
contribui la imbunătăţirea calităţii solului. De asemenea, limitarea extinderii 
intravilanului şi incurajarea construirii in terenurile industriale deja utilizate va 
conduce la protejarea solului.  

 

4.4. Biodiversitate 

4.4.1. Flora 

Realizarea primelor trei obiective ale SDTR poate avea impact temporar asupra 
florei, impactul variind in funcție de amplasamentul lucrărilor.  

Pentru realizarea lucrărilor de infrastructură precum dezvoltarea rețelei de transport 
(obiectivul specific O1.1.), infrastructură portuară și aeroportuară (obiectivul specific 
O1.2), infrastructură de transport a energiei (obiectivul specific O1.3), infrastructură 
de utilități publice (obiectivul specific O2.1), dezvoltarea de centre urbane (obiectivul 
specific O3.1) este necesară decopertarea covorului vegetal. Impactul asupra florei 
variind in funcție de specificul ecosistemului in care se realizează lucrările.   

La nivelul de detaliu al SDTR nu se pot face estimări privind impactul realizării 
acestor lucrări. Acesta vor putea fi cuantificat după finalizarea proiectelor tehnice 
pentru fiecare dintre obiectivele / lucrările propuse in SDTR, stabilirea locației și 
identificarea tuturor speciilor existente in amplasament.  

Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența flora din amplasamentul 
lucrărilor.  

Realizarea lucrărilor de diminuare a riscurilor naturale şi combatere a schimbărilor 
climatice vor contribui la protejarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră.  

Implementarea planurilor de management a ariilor protejate va contribui la 
conservarea speciilor de floră.  
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4.4.2. Fauna  

Ca și in cazul florei, impactul asupra faunei variază in funcție de amplasamentul 
lucrărilor și va putea fi cuantificat cu exactitate numai după finalizarea proiectelor 
tehnice pentru fiecare dintre obiectivele propuse in SDTR.  

Realizarea lucrărilor de diminuare a riscurilor naturale şi combatere a schimbărilor 
climatice vor contribui la protejarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună.   

 

4.5. Arii naturale protejate. Patrimoniu natural 

Realizarea obiectivelor SDTR nu va influența starea de conservare a ariilor naturale 
protejate. Atât in SDTR, cât și in prezentul raport de mediu se recomandă ca 
lucrările să nu fie realizate in cadrul unor arii naturale protejate. Acolo unde acest 
lucru nu este posiibil (in special in cazul infrastructurii de transport) vor fi luate toate 
măsurile pentru a nu influența starea florei și faunei prezente in cadrul acestor arii 
naturale protejate (de exemplu vor fi montate pasarele pentru traversarea faunei, vor 
fi realizate pasaje subterane pentru amfibieni, etc).  

Mai mult, implementarea planurilor de management şi a măsurilor de diminuare a 
riscurilor naturale şi combatere a schimbărilor climatice vor contribui la conservarea 
ariilor naturale protejate.  

 

4.6. Peisaj 

Realizarea primelor trei obiective ale SDTR poate conduce la modificarea temporară 
a calității peisajului, in special in amplasamentul lucrărilor.  

Lucrărilor de infrastructură precum dezvoltarea rețelei de transport (obiectivul 
specific O1.1.), infrastructură portuară și aeroportuară (obiectivul specific O1.2), 
infrastructură de transport a energiei (obiectivul specific O1.3), infrastructură de 
utilități publice (obiectivul specific O2.1), dezvoltarea de centre urbane (obiectivul 
specific O3.1) le sunt asociate prezența unor șantiere care pot afecta temporar 
calitatea peisajului. Prezența depozitelor de materiale de construcție, a utilajelor și a 
muncitorilor poate conduce temporar la diminuarea valorii rereaționale a peisajului. 
La finalizarea lucrărilor, acestea vor fi indepărtate din amplasamentul lucrărilor.  

Realizarea obiectivelor 4 și 5 ale SDTR nu va influența calitatea peisajului in 
amplasamentul lucrărilor.  

4.7. Populație 

Realizarea obiectivelor SDTR nu va conduce la modificarea caracteristicilor 
demografice ale populației. Nu va fi influențată rata natalității, a mortalității, a 
emigrării, etc.  
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In perioada executării lucrărilor propuse in SDTR populația poate inregistra un ușor 
disconfort ca urmare a prezenței șantierelor și a fronturilor de lucru, insă acest 
discomfort este temporar.  

In schimb, după finalizarea lucrărilor propuse in SDTR va crește nivelul de trai al 
populației, va crește calitatea vieții prin  dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și 
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 
atractive şi inclusive (obiectivul general 2).  

4.8. Mediu social si economic  

Realizarea obiectivelor SDTR va influența in mod pozitiv mediul social și economic. 
Dezvoltarea rețelei de transport, a infrastructurii portuare și aeroportuare va conduce 
la accelerarea schimburilor economice și la mobilitatea populației. Dezvoltarea 
centrelor urbane și racordarea lor cu orașele europene va genera schimburi 
culturale.  

Realizarea obiectivelor SDTR va conduce la crearea de noi locuri de muncă și la 
creșterea nivelului de trai al populației, fapt ce va influența pozitiv mediul mediul 
social și economic.  

4.9. Patrimoniul cultural și arhitectonic 

Realizarea lucrărilor propuse in SDTR va conduce la protejarea patrimoniului natural 
și construit și la valorificarea elementelor de identitate teritorială (obiectivul general 
4).  

Va fi protejat și reabilitat patrimoniul construit în scopul conservării identităţii 
naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit. 
(obiectivul specific O4.2.). De asemenea, vor fi propuse măsuri de regenerare a 
capitalului natural (obiectivul specific O.4.1) și va fi redusă vulnerabilitatea zonelor 
supuse riscurilor naturale (obiectivul specific O4.3).  

4.10. Deșeuri 

Realizarea obiectivelor SDTR va influența inclusiv managementul deșeurilor. In 
timpul realizării lucrărilor va crește cantitatea de deșeuri (in special deșeuri din 
construcții și deșeuri menajere).  

 

4.11 Schimbari climatice 

Schimbarile climatice reprezinta una dintre provocarile majore ale secolului nostru. 
Schimbarile climatice ne afecteaza pe toti, atat la nivel global, cat si la nivel national. 
Cerintele viitoare pentru Romania in acest domeniu, rezultate din integrarea in 
Uniunea Europeana, cat si angajamentele internationale asumate in baza Conventiei 
- cadru a Natiunilor-Unite asupra schimbarilor climatice (UNFCCC) si a Protocolului 
de la Kyoto, vor duce la pregatirea unei bune abordariasupra schimbarilor climatice 
pe termen scurt, mediu si lung. Actiunile internationale si europene viitoare in 
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aceasta directie vor trasa noi cerinte pentru Romania si vor solicita politici si masuri 
inovatoare in urmatorii ani.35 
Pachetul legislativ "Energie - Schimbari Climatice" a fost adoptat de sefii de stat si 
de guvern si adoptat Parlamentul European.  

El prevede pana in anul 2020: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) cu cel putin 20%; 

- cresterea ponderii energiilor regenerabile in totalul consumului energetic cu 20%; 

- cresterea eficientei energetice cu 20%. 

Intrucat reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un orizont de timp apropiat 
nu implica o atenuare a fenomenului de incalzire globala, adaptarea la efectele 
schimbarilor climatice trebuie sa reprezinte un element important al politicii nationale.  

Obiectivele strategice ale Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice sunt: 

- Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră; 
- Reducerea transportului rutier; 
- Utilizarea autovehiculelor prietenoase mediului;  
- Sisteme de transport inteligent (STI) ; 
- Eficientizarea transportului feroviar ; 
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transportul aerian ; 
- Dezvoltarea Transportului Intermodal ; 
- Utilizarea biocarburanţilor ; 
- Reduceri de taxe pentru incurajarea utilizarii masinilor hibride; 
- Încurajarea şi promovarea transportului nemotorizat ; 
- Stimularea cercetării şi dezvoltării în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră în sectorul transporturi ; 
- Îmbunătăţirea performanţelor în domeniul transportului urban ; 
- Informare şi conştientizare. 
 

In cadrul proiectelor care vor fi demarate dupa adoptarea SDTR trebuie avute in 
vedere conceptele cheie si anume: 

 Impactul schimbarilor climatice - efectele schimbarilor climatice asupra 
sistemelor naturale si antropice cu efectele potentiale si reziduale in cadrul unor 
masuri de adaptare, astfel: 

 Impactul potential - efectele care apar fara a se lua in consideratie masurile 
de adaptare; 

 Impact rezidual - efectele schimbarilor climatice ce pot aparea dupa 
realizarea masurilor de adaptare. 

                                                 
35

 http://www.mmediu.ro 
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 Vulnerabilitate - impactul negativ al schimbarilor climatice, inclusiv al variabilitatii 
climatice si al evenimentelor meteorolologice extreme asupra sistemelor naturale si 
antropice. 

Adaptarea - abilitatea sistemelor naturale si antropice, de a raspunde efectelor 
schimbarilor climatice, incluzand variabilitatea climatica si fenomenele 
meteorolologice extreme, pentru a reduce eventualele pagube, a profita de 
oportunitati sau de a face fata consecintele schimbarilor climatice. 

Schimbările climatice și eroziunea costieră 

Nu exista informatii specifice publicate pentru estimarile viitoare de crestere relativa 
a nivelului marii de pe tarmul Marii Negre din Romania ca urmare a schimbarilor 
climatice. Rapoartele Comitetului Interguvernamental pentru Schimbari Climatice 
(IPCC) furnizeaza estimari globale pentru cresterea nivelului marii, dar acestea sunt 
de aplicabilitate limitata la Marea Neagra din cauza conexiunii limitate cu oceanele 
globale si importanta echilibrului hidrologic al bazinului in comparatie cu deversarile 
raurilor principale si a debitelor prin Stramtoarea Bosfor1 .(1

 Raportul Dinamicii Costiere, 

sectiunea 2.1.2., Hallcrow 2011) 
Atat Panin (1999) cat si Stanica si Panin (2009) au incercat sa evalueze modul in 
care nivelurile mai ridicate ale marii vor afecta ratele medii ale eroziunii de-a lungul 
coastei. Panin (2009), prin aplicarea regulii Bruun si tinand cont de modificarile 
directiei predominante a vantului si influenta cresterii nivelului marii asupra apei 
Dunarii si fluxului de sedimente, a estimat ca o crestere a nivelului marii de 30cm 
pana in anul 2030 ar induce o eroziune suplimentara de la 3 pana la 5m/an. Cand se 
foloseste un scenariu al cresterii mai scazute a nivelului marii (de la 12 la 14cm pana 
in 2030), Stanica si Panin (2009) au stabilit ca acest lucru ar induce o retragere intre 
1,5 si 2m/an. Modelarea tarmului efectuata ca parte a acestui studiu (a se vedea 
Raportul de Modelare a Liniei Tarmului) a aplicat o rata de crestere a nivelului marii 
de 3,3mm/an, ceea ce echivaleaza cu o crestere a nivelului marii de 10cm in 
perioada 2010 - 2040. Regula Bruun a fost aplicata, cu ajutorul parametrilor specifici 
ai sitelui pentru diferite amplasamente de-a lungul coastei. Regula Bruun este o 
relatie simpla, care face legatura intre retragerea liniei tarmului si cresterea nivelului 
marii. Din aceste calcule, retragerea medie a tarmului asociata cu o crestere a 
nivelului marii de 10cm a fost estimata la 5m, dar intr-o marja cuprinsa intre 2,5 m si 
9.0m. Cea mai mare valoare a retragerii a fost prognozata pentru tarmul dintre 
Perisor si Periteasca. Toate aceste estimari presupun o crestere liniara a nivelului 
marii mai degraba decat o accelerare a acestuia si nu iau in considerare orice 
reducere suplimentara in continutul de sedimente transportate pana la coasta. De 
asemenea, trebuie remarcat faptul ca raspunsul prognozat al plajei, prin aplicarea 
regulii Bruun este mult mai mic decat in prezent, experimentat de-a lungul celei mai 
mari parti a coastei. Cresterea nivelului marii cu o asemenea magnitudine ar avea, 
de asemenea drept rezultat, inundatii pe o suprafata mai mare a deltei si, de 
asemenea, ar induce un risc mai crescut de inundatii de-a lungul intregii zone a 
deltei, in special data fiind aportul scazut de sedimente din prezent, determinat de 
interventii umane in bazinul hidrografic al Dunarii.  

Sursa: ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARĂ 5 
Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse 
la risc Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere         



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  136  

Capitolul V Probleme de mediu existente, relevante pentru SDTR inclusiv in 
particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru 
mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de 
conservare 
 
La finalul anului 2012, pe teritoriul României, existau următoarele arii naturale 
protejate: 44 rezervaţii ştiinţifice, 13 parcuri naţionale, 206 monumente ale naturii, 
699 rezervaţii naturale, 15 parcuri naturale, 148 arii de protecţie specială 
avifaunistică, 3 rezervaţii ale biosferei (Delta Dunării, Retezat, Rodnei), 383 situri de 
importanţă comunitară și 12 zone umede de importanţă internaţională. (Raportul 
privind starea mediului in România in 2012). 

Este recomandat ca lucrările propuse in cadrul SDTR să nu fie realizate in cadrul 
acestor arii naturale protejate.  

Datele privind starea mediului şi presiunile existente asupra acestuia, inclusiv asupra 
florei, faunei şi ariilor naturale protejate au fost prezentate in capitolul III, 
subcapitolele 3.4, 3.5 şi 3.6.  

In cadrul SDTR, in capitolul 2.7 a fost realizat diagnosticul teritorial și au fost 
semnalate principalele probleme cu care România se confruntă in prezent în ceea ce 
privește dezvoltarea teritorială și care pot avea impact asupra mediului.  

Capitala Bucureşti are rolul principal în ierarhia urbană naţională, printr-o 
accesibilitate net superioară față de celelalte oraşe, la nivel naţional și internaţional, 
precum şi printr-o prezenţă dominantă în rețeaua economică și administrativă. 
Rețeaua policentrică de oraşe secundare este echilibrată în restul teritoriului, cele 7 
centre regionale (polii de creștere) având dimensiuni relativ apropiate, cu diferenţe în 
funcţiile economice îndeplinite. Dezvoltarea echilibrată la nivel teritorial se sprijină în 
primul rând pe oraşele București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca, Timişoara. 
Municipiul Iași funcționează izolat de rețeaua celorlalți poli de creștere, sprijinind 
dezvoltarea din regiunea de dezvoltare Nord-Est, dar neputând să rezolve 
problemele de dezvoltare accentuate. (SDTR).  

Oraşele medii și mari constituie un potenţial important pentru dezvoltarea 
aşezărilor şi zonelor aflate în proximitate. Orașele mari ce polarizează funcţii 
teritoriale, activităţi, dotări, populaţie, instituţii, etc. conduc la acumularea de noi 
diferenţe între acestea şi restul teritoriului național. Dezvoltarea dezechilibrată 
teritorial conduce la regiuni defavorizate, precum regiunea de dezvoltare Nord-
Est, urmată la mică distanţă de regiunile din sudul țării.  

După 1990 au crescut disparitățiile teritoriale din punct de vedere demografic, 
economic și al accesului la servicii de bază. Oraşele mici au multe probleme 
nesoluţionate şi puţine resurse la dispoziţie în comparaţie cu oraşele medii și mari: 
rată ridicată a şomajului în majoritatea oraşelor industrializate anterior anului 1990, 
fragilizarea structurilor socio-economice ale orașelor mici aflate in faza de stagnare 
sau regres, migrarea populației din aceste orașe și concentrarea populaţiei în oraşe 
cu peste 100.000 locuitori, sau în vecinătatea acestora,.  

Disparităţile economice și ocupaţionale accentuate se evidenţiază atât inter cât 
și intra-regional. Se constată o accentuare a gradului de sărăcie și excluderea unor 
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grupuri de locuitori din mediul rural de la anumite servicii și utilități de interes 
general.  

La nivel european este acordată atenție specială regiunilor cu caracteristici 
geografice care afectează semnificativ dezvoltarea economică: regiuni montane, 
regiuni insulare, regiuni slab populate. La nivelul teritoriului național, aceste teritorii 
specifice sunt reprezentate de unele zone rurale compacte și izolate, porțiuni din 
munții Carpați și de Delta Dunării, ce au handicapul indus de barierele geografice, 
de o accesibilitate redusă sau de lipsa forţei de muncă. Acestea nu beneficiază la 
momentul actual de management specific adaptat particularităților teritoriale locale. 
(SDTR) 

La nivelul teritoriului european, sectorul transporturilor se confruntă cu o 
concurenţă din ce în ce mai acerbă pe pieţele mondiale ale transporturilor aflate în 
dezvoltare rapidă. Congestia pe reţelele de infrastructură de transport este o 
preocupare majoră, în special în sectorul rutier și în spaţiul aerian, ea compromițând 
accesibilitatea.  
 
Procesul de dezvoltare a serviciilor comunitare în perioada de după 1990 a fost 
grevat de o serie de deficienţe, descentralizarea serviciilor a condus la disparităţi 
teritoriale mari, diferenţe între comunităţile active și bogate faţă de cele pasive și 
sărace, iar reorganizarea sistemului de învăţământ și de sănătate s-a realizat cu 
deficienţe majore mai ales în orașe mici și mediul rural. Serviciile oferite de mediul 
privat s-au dezvoltat de asemenea inegal, dublând de regulă inegalităţile în 
dezvoltarea sistemului public, cele mai multe instituţii de învăţământ private sau 
unităţi sanitare fiind situate în centrele urbane de tradiţie, aflate în zonele bine 
dezvoltate economic. (SDTR) 

Atractivitatea pentru turism a regiunilor României este slabă, deși există un 
potențial natural și cultural important.  
 
Schimbările climatice sunt manifeste la nivelul teritoriului național, dat fiind că 
în România se înregistrează o creştere cu 2-3 grade Celsius a temperaturii medii 
anuale şi o scădere însemnată a precipitaţiilor, mai ales în lunile de iarnă și vară, 
care generează secetă și disconfort termic extrem în localitățile de câmpie pe durata 
verii, generând pierderi economice majore. Zonele cele mai expuse sunt cele în 
curs de deşertificare (ex. sudul Câmpiei Române), cele supuse inundaţiilor frecvente 
(ex. zona de confluenţă a Siretului cu Dunărea), zonele cu alunecări de terenuri și 
zonele costiere. Capacitatea de adaptare a regiunilor din România la schimbările 
climatice este scăzută în comparaţie cu țările din UE. (SDTR) 

România se află pe unul din primele locuri din UE la energia consumată 
raportată la valoarea adăugată brută industrială, în condițiile în care regiunile 
periferice europene se vor confrunta cel mai tare cu creşterea preţurilor energiei și 
implicit a preţului transportului. De asemenea, rețeaua de transport energetic este 
doar parțial conectată la furnizorii și consumatorii de energie din Europa, Orientul 
Mijlociu și Asia Centrală.  
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Capitolul VI Obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel national, 
comunitar sau international, care sunt relevante pentru SDTR si modul in care 
s-a tinut cont de aceste obiective si orice alte consideratii de mediu in timpul 
pregatirii SDTR   
 
SDTR sustine si vizeaza obiectivele relevante de mediu si tintele aferente se vor 
dovedi durabile din punct de vedere al mediului, asigurand atat dezvoltarea 
economica viitoare, cat si pastrarea bunurilor de mediu pentru generatiile viitoare. 
Stabilirea obiectivelor de protecția mediului relevante se dovedeste a fi astfel 
necesara in vederea evaluarii SDTR in raport cu tendintele privind protecția mediului. 
Obiectivele relevante de mediu necesare pentru evaluarea SDTR  si tintele aferente 
au fost stabilite in urma consultarii urmatoarelor documente, politici si reglementari in 
vigoare: 
 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-
2020-2030 

 Strategia naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 

 Strategia Nationala pentru Protecția Atmosferei 

 Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020 

 Strategia Naţională de management a riscului la inundaţii pe termen mediu şi 
lung 

 Strategia naţională şi planul naţional de acţiune pentru gestionarea siturilor 
contaminate din România 

 Strategia naţională de conservare a biodiversităţii 

 Strategia Pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 
(martie 2008) 

 Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 actualizată 
pentru perioada 2011 – 2020. 
 

În acord cu viziunea de dezvoltare, pentru punerea în valoare şi utilizarea potenţialului 
semnificativ al României, SDTR promovează:  

 Asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului capabilă să consolideze rolul 
României ca actor regional economic important în zona de sud-est a Europei;  

 Creșterea calității vieții locuitorilor României prin asigurarea unor spaţi de 
calitate; 

 Creştrea atractivităţii zonelor rurale şi valorificarea potenţialului unic şi specific 
de dezvoltare;  

 Protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identităţii teritoriale; 
Consolidarea rolului zonelor urbane funcţionale ca centre de dezvoltare la 
nivelul teritoriului și conectarea acestora cu zonele de performanţă economică 
europene şi implicit cu zonele transfrontaliere; 

 Conectarea României la rețeaua de transport trans-europeană și dezvoltarea 
de noduri logistice și terminale multinodale;  

 Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi politicilor 
sectoriale ancorat în dinamicile teritoriale naţionale. 
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6.1 Obiectivele de mediu și criterii de mediu 
 
Pentru evidențierea modului în care SDTR ia în considerare obiectivele de protecție 
a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, în cadrul evaluării 
s-a realizat matricea de compatibilitate (tabelul 6.1) a obiectivelor SDTR cu 
obiectivele de mediu selectate. 
 
Tabel 6.1 Obiective de mediu relevante pentru SDTR 
 

Aspect de 
mediu 

Cod Obiective de protecția mediului relevante pentru SDTR 

 
 
 
Biodiversitate 

 
OMR1 

Conservarea diversitatii biologice, utilizarea durabila a 
habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor naturale protejate 

OMR2  Reducerea impactului presiunii antropice asupra biodiversitatii 

OMR3  Gestionarea durabila a padurilor 

  
Sol  

OMR4 Imbunatatirea calitatii solurilor prin reducerea si prevenirea 
poluarii si degradarii acestora 

OMR5  Utilizarea durabila a resurselor de sol 

OMR6 Reducerea intensitatii fenomenelor de eroziune a solului 

Apă  OMR7 Asigurarea unor sisteme performante de captare, transport, 
tratare si distribuţie a apei potabile in mediul urban si rural 

OMR8  Asigurarea calitatii apelor de suprafata ce necesita protectie 
sau imbunatatire pentru a sustine biodiversitatea 

OMR9 Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate 
menajere si industriale asupra apelor de suprafata 

OMR10 Asigurarea calității apei destinate consumului uman 

OMR11 Prevenirea sau limitarea deteriorarii calitatii corpurilor de ape 
costiere 

Utilizarea 
potențialului 
apelor 

OMR12 Utilizarea potențialului apelor   

Transport 
durabil 
 

OMR13 Dezvoltarea unei infrastructuri durabile de transport  

Aer  OMR14 Limitarea poluarilor generate de activitatile industriale 

OMR15 Limitarea poluării factorilor de mediu datorată folosirii mijloacelor 
de transport învechite 

OMR16 Reducerea poluării transfrontieră 

OMR17 Reducerea poluarii generata de activitatile de transport si 
activitati industriale 

Deșeuri  OMR18 Implementarea unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor si 
respectarea termenelor prevăzute de UE referitoare la 
angajamentele României privind managementul deşeurilor si 
substanţelor chimice periculoase 

OMR19 Reducerea cantităţii de deşeuri 

Schimbări 
climatice 

OMR20 Limitarea/reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum 
si a efectelor negative ale acestora asupra societatii si mediului 

Zgomot OMR21 Reducerea poluării fonice 

Patrimoniul 
cultural  

OMR22 Conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural 
construit  

Conservarea OMR23 Imbunatatirea gestionarii resurselor naturale si evitarea 
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și gestionarea 
resurselor 
naturale  

exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate 
de ecosisteme 

 OMR24 Utilizarea mai eficienta a energiei şi creşterea ponderii energiei 
regenerabile 

Turism durabil  OMR25 Organizarea activităţii turistice şi de agrement respectând 
conceptul de dezvoltare durabila 

OMR26 Îmbunătățirea managementului și administrării potențialului 
natural, în scopul practicării turismului 

Peisajul  OMR27 Protecția și îmbunătățirea peisajului natural cu conservarea 
aspectului său estetic 

Riscuri de 
mediu  

OMR28 Prevenirea riscurilor naturale (inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure ) 

OMR29 Limitarea poluarilor accidentelor industriale si prevenirea 
efectelor riscurilor naturale 

Populația/ 
Sănătatea 
umană  

OMR30 Imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei 

Valori 
materiale  

OMR31 Protejarea și utilizarea bunurilor materiale într-un mod durabil 

Mostenirea 
culturala 

OMR32 Protecția şi conservarea in situ a bunurilor istorice şi a 
monumentelor; păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale. 

Patrimoniul 
Natural  

OMR33 Asigurarea măsurilor de ocrotire, conservare și utilizare durabilă 
a tuturor bunurilor de patrimoniu natural  

Refacerea și 
protejarea 
liniei țărmului  

OMR34 Reducerea eroziunii costiere  

 
Procesul de evaluare a compatibilitatii dintre obiectivele SDTR  si obiectivele de 
mediu relevante, in scopul identificarii sinergiilor si neconcordantelor existente, a 
avut in vederea analiza obiectivelor specifice ale SDTR pentru a obtine un nivel 
detaliat de analiza si s-a bazat pe utilizarea unei matrici de compatibilitate. 
In cadrul matricii, s-a folosit urmatorul sistem de identificare/caracterizare: 
• culoarea rosu in caz de compatibilitate, 
• culoarea galben  in caz de incompatibilitate, 
• culoarea albastru  in cazul in care implementarea obiectivului specific 
poate fi partial compatibil cu obiectivul de mediu relevant dar partial 
incompatibil cu acesta si 
• culoarea verde daca intre doua obiective nu a existat nici o legatura. 
Prin „compatibilitate" s-a subinteles situatia in care obiectivul specific a coincis direct 
cu obiectivul relevant de mediu sau cea in care, prin implementarea obiectivului 
specific, s-au vizat aceeasi directie de actiune si aceleasi tinte ca si in cazul 
obiectivului relevant de mediu. Orice alta situatie, cu exceptia celei in care nu a 
existat nici o legatura, s-a considerat ca fiind necompatibila. 
De asemenea, in cazul in care un obiectiv specific s-a regasit in mai multe obiective 
generale sau domenii, s-a luat in considerare o singura data pentru a se evita 
redundanta. 
 
 
 
 



 

Tabel 6.2 Compatibilitatea dintre obiectivele SDTR  și obiectivele principale naționale de mediu relevante (OMR) 

 
 

Legendă: 

 culoarea rosu in caz de compatibilitate, 

 culoarea galben  in caz de incompatibilitate, 

 culoarea albastru  in cazul in care implementarea obiectivului specific  
       poate fi partial compatibil cu obiectivul de mediu relevant dar partial incompatibil cu acesta , 

 culoarea verde daca intre doua obiective nu a existat nici o legatura 
 

 OMR1 OMR2 OMR3 OMR4 OMR5 OMR6 OMR7 OMR8 OMR9 OMR10 OMR11 OMR12 OMR13 OMR14 OMR15 OMR16 OMR 17 OMR18 OMR19 OMR20 OMR21 OMR22 OMR23 OMR24 OMR25 OMR26 OMR27 OMR28 OMR29 OMR30 OMR31 OMR32 OMR33 OMR34 

O1                                   

O11                                   

O12                                   

O13                                   

O2                                   

O21                                   

O22                                   

O23                                   

O24                                   

O3                                   

O31                                   

O32                                   

O33                                   

O34                                   

O4                                   

O 41                                   

O42                                   

O43                                   

O44                                   

O5                                   

O51                                   

O52                                   

O53                                   
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Analizarea modului in care obiectivele SDTR conduc la indeplinirea obiectivelor de mediu 
relevante  
Tabel 6.3 Obiective de mediu relevante  
 

O1. Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și 

broadband 

O1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure 
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între 

teritoriul naţional și piețele din spațiul european. 
 

OMR1 
Conservarea diversitatii 

biologice, utilizarea durabila a 
habitatelor naturale, a speciilor 

de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor 

naturale protejate 

Propunerea ajută la 
protejarea 

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

conservare favorabile? 

Posibile efecte adverse 
prin degradarea 

habitatelor naturale şi 
reducerea biodiversităţii 

OMR2 
Reducerea impactului presiunii 
antropice asupra biodiversitatii 

Propunerea minimizează 
impactul antropic asupra 

biodiversităţii? 

Posibile efecte adverse 
asupra biodiversităţii 

OMR4 
Imbunatatirea calitatii solurilor 
prin reducerea si prevenirea 

poluarii si degradarii acestora 

Propunerea ajută la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, contaminării 
sau impermeabilității solului? 

Obiectivul va avea ca 
efect indirect reducerea 
degradării/contaminării 

solurilor. 

OMR15 
Limitarea poluării factorilor de 

mediu datorată folosirii 
mijloacelor de transport 

învechite 

Propunerea ajută la 
reducerea nivelul emisiilor 

poluante generate de traficul 
rutier? 

Obiectivul va avea ca 
efect indirect 

imbunatăţirea calităţii 
aerului. 

OMR18 
Implementarea unui sistem 

integrat de gestiune a 
deşeurilor si respectarea 

termenelor prevăzute de UE 
referitoare la angajamentele 

Capitolul 22, privind 
managementul deşeurilor si 

substanţelor chimice 
periculoase 

Propunerea ajuta la 
implementarea unui sistem 

integrat de gestiune a 
deşeurilor? 

Prin masurile impuse, 
obiectivul va avea ca efect 
o mai buna gestionare a 

deseurilor, prin 
implementarea unui 
sistem integrat de 

colectare, transport, 
eliminarea acestora cu 
riscuri minime pentru 

sanatete si mediu 

OMR20 
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 
precum si a efectelor negative 

ale acestora asupra societatii si 
mediului 

Propunerea facilitează 
infrastructura de energie 

regenerabilă? 
Propunerea ajută la 

reducerea consumului de 
energie? 

Obiectivul va avea ca 
efect indirect 

imbunatatirea calitatii 
aerului 

OMR21 
Reducerea poluării fonice 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării fonice? 

Obiectivul va avea ca 
efect indirect reducerea 

poluarii fonice prin 
imbunatatirea covorului 
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asfaltic. 

OMR24 
Utilizarea mai eficienta a 

energiei 

Propunerea ajuta la 
reducerea consumului de 

energie? 

Transferul modal ar trebui 
să reducă în mod 

semnificativ consumul de 
combustibil. 

O1.2 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a 
legăturii acestora cu centrele urbane naţionale în scopul consolidării poziției 

României de nod logistic regional. 
 

OMR1 
Conservarea diversitatii 

biologice, utilizarea durabila a 
habitatelor naturale, a speciilor 

de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor 

naturale protejate 

Propunerea ajuta la 
protejarea 

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

conservare favorabile? 

Posibile efecte adverse prin 
degradarea habitatelor 
naturale si reducerea 

biodiversitatii 

OMR2 
Reducerea impactului presiunii 
antropice asupra biodiversitatii 

Propunerea minimizează 
impactul antropic asupra 

biodiversitatii? 

Posibile efecte adverse 
asupra biodiversitatii 

OMR4 
Imbunatatirea calitatii solurilor 
prin reducerea si prevenirea 

poluarii si degradarii acestora 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, 
contaminării sau 

impermeabilității solului? 

Posibile  modificari ale  
caracteristicile solului, 

tinand cont de adancimea 
de fundare si de lucrarile de 

stabilizare. 

OMR5 
Utilizarea durabila a resurselor 

de sol 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, 
contaminării sau 

impermeabilității solului? 

Posibile schimbari ale 
folosintei terenului 

OMR16 
Reducerea poluării 

transfrontieră 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării aerului? 

Obiectivul are ca efect  
poluarea aerului, ca efect al 

emisiilor generate 

OMR12  
Utilizarea potențialului apelor   

Propunerea ajută la 
reducerea poluării apei? 

Efecte complexxe, negative 
și positive care trebuie 

balansate 

OMR24 
Utilizarea mai eficienta a 

energiei 

Propunerea ajuta la 
reducerea consumului de 

energie? 

Este probabil să crească 
consumul de energie. 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Creșterea anticipată a 
activitatii portuare ar putea 
avea un impact semnificativ 
asupra calității aerului și a 

zgomotului 

O1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la 
proiectele pan-europene cu impact regional și naţional. 

OMR 12 
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 

Propunerea facilitează 
infrastructura de energie 

regenerabilă? 

Obiectivul vizează 
reducerea emisiilor 

poluante in atmosfera 
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precum si a efectelor negative 
ale acestora asupra societatii si 

mediului 

Propunerea ajută la 
reducerea consumului de 

energie? 

OMR24 
Utilizarea mai eficienta a 

energiei 

Propunerea ajută la 
utilizarea mai eficientă a 

energiei? 

Explicit 

OMR 29 
Limitarea poluarilor 

accidentelor industriale si 
prevenirea efectelor riscurilor 

naturale 

Propunerea minimizează 
riscurile poluărilor 

accidentale? 

Explicit, evitarea poluarilor 
accidentale cu titei si gaze 

O.2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și 
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 

atractive şi incluzive 

O2.1 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a 
localităților urbane și rurale. 

OMR7 
Asigurarea unor sisteme 
performante de captare, 

transport, tratare si distribuţie a 
apei potabile in mediul urban si 

rural 

Propunerea ajuta la 
asigurarea unor sisteme 
performante de captare, 

transport, tratare si 
distribuţie a apei potabile in 

mediul urban si rural? 

 
 
 
Explicit 

OMR8 
Asigurarea calitatii apelor de 

suprafata ce necesita protectie 
sau imbunatatire pentru a 

sustine biodiversitatea 

Propunerea ajută la 
prevenirea deteriorării 

calității apelor si 
gestionarea durabilă a 

resurselor de apă? 

O buna calitate a apelor de 
suprafata va asigura debitul 
necesar alimentarii cu apa 

potabila in sistem 
centralizat. 

 

OMR9 
Reducerea impactului produs 

de evacuarea apelor uzate 
menajere si industriale asupra 

apelor de suprafata 

Propunerea ajută la la 
prevenirea deteriorării 

calității apelor? 

Prin epurarea apelor uzate 
se va asigura calitatea 
apelor de suprafata si 

indirect volumul de apa 
necesar alimentarii in 

sistem centralizat 

OMR10  
Asigurarea calității apei 

destinate consumului uman 

Propunerea ajută la la 
prevenirea deteriorării 

calității apelor? 

Explicit 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea ajuta la 
asigurare a serviciilor 

medicale (inclusiv 
infrastructura necesara)? 

Alimentarea cu apa potabila 
in sistem centralizat 
contribuie direct la 

imbunatatirea starii de 
sanatate a populaţiei 

O2.2 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei 
conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională. 

OMR13 
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
atingerea  obiectivului 
general al SDD/UE: 

Asigurarea ca sistemele de 
transport sa satisfaca 

nevoile 

Explicit 
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economice, sociale si de 
mediu ale societații, 

reducând, în acelasi timp, 
la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societații si mediului? 

OMR17 
Reducerea poluarii generata de 

activitatile de transport si 
activitati industriale 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării aerului 

prin limitarea emisiilor 
poluante generate de 

traficul rutier? 

Obiectivul vizeaza direct 
imbunatatirea calitatii 
aerului prin reducerea 

traficului rutier. 

OMR20 
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 
precum si a efectelor negative 

ale acestora asupra societatii si 
mediului 

Propunerea ajută la 
reducerea poluarii 

atmosferei cu emisii de 
gaze cu efect de sera 

datorită 
traficul rutier? 

Obiectivul vizeaza direct 
imbunatatirea calitatii 
aerului prin reducerea 

traficului rutier. 

OMR21 
Reducerea poluării fonice 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării fonice? 

Obiectivul vizeaza direct 
imbunatatirea calitatii 
aerului prin reducerea 

traficului rutier. 

O2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor 
rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport 

adaptate nevoilor şi specificului local. 

OMR13 
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
atingerea  obiectivului 
general al SDD/UE: 

Asigurarea ca sistemele de 
transport sa satisfaca 

nevoile 
economice, sociale si de 

mediu ale societații, 
reducând, în acelasi timp, 
la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societații si mediului? 

Prin dezvoltarea unei 
infrastructuri durabile de 
transport se urmareste 

direct imbunatatirea calitatii 
aerului. 

OMR17 
Reducerea poluarii generata de 

activitatile de transport si 
activitati industriale 

Propunerea ajuta la 
diminuarea  emisiilor 
poluante generate de 

traficul rutier? 

Asigurarea unei structuri 
echilibrate 

a teritoriului si dezvoltarea 
unui sistem de transporturi 
modern vor avea ca efect 

reducerea poluarii in lungul 
cailor de comunicatie. 

OMR19 
Reducerea cantităţii de deşeuri 

Propunerea  ajută la 
reducerea cantităţii de 

deşeuri ? 

Propunerea poate avea 
efect negativ prin cresterea 

volumului de deșeuri din 
construcții și demolări in 

lipsa centrelor de 
valorificare/reciclare a 
acestui flux de deșeuri 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  146  

OMR22 
Conservarea, protejarea si 
valorificarea patrimoniului 
cultural construit valoros 

 

Propunerea ajută la 
refacere și conservare a 
elementelor tradiționale 

ale peisajului? 
Propunerea ajută la  

protejarea și refacerea 
caracterului istoric, 
peisajului urban și 

patrimoniului arheologic? 

Obiectivul vizează 
protejarea și reabilitarea 

patrimoniului 

OMR 26 
Îmbunătățirea managementului 

și administrării potențialului 
natural, în scopul practicării 

turismului 

Propunerea ajută la 
realizarea  unui  turism 

durabil? 

Obiectivul vizează  
reabilitarea spatiilor publice 
ceeea ce duce la creșterea 
atractivității turistice a  zonei 

OMR 28 
Prevenirea riscurilor naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure ) 

Propunerea ajuta la  
reducerea riscului seismic? 

Obiectivul vizează  
restaurarea si consolidarea 
clădiririlor ceea ce duce la 
micsorarea pierderilor de 

vieți omenești 

OMR 27 
Protecția și îmbunătățirea 

peisajului natural cu 
conservarea aspectului său 

estetic 

Propunerea ajuta la  
imbunatățirea peisajului 

natural?  

 
Explicit 

O2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a 
acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a a populației. 

OMR13 
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
atingerea  obiectivului 
general al SDD/UE: 

Asigurarea ca sistemele de 
transport sa satisfaca 

nevoile 
economice, sociale si de 

mediu ale societații, 
reducând, în acelasi timp, 
la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societații si mediului? 

Prin dezvoltarea unei 
infrastructuri durabile de 
transport se urmareste 

direct imbunatatirea calitatii 
aerului. 

OMR 30 
 Imbunatatirea stării de 
sanatate a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Obiectivul vizează 
asigurarea unor servicii 

medicale de calitate 
inclusive infrastructura 

necesară 

O.3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane 

O3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate şi inteligente cu vocaţie de poli 
internaţionali şi racordarea lor eficientă la reţeaua urbană europeană 

OMR1  
Conservarea diversitatii 

biologice, utilizarea durabila a 

Propunerea ajuta la 
protejarea speciilor și 
habitatelor sălbatice, 

Efecte adverse dezvoltarea 
sectorului industrial va 

intensifica presiunea asupra 
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habitatelor naturale, a speciilor 
de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor 

naturale protejateii 

precum și, după caz, 
menținerea sau refacerea 

stării lor de conservare 
favorabile? 

ecosistemelor  

OMR8 
Limitarea poluarilor generate de 

activitatile industriale 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării aerului, 
apei, deseurilor, solului? 

Obiectivul vizează  
imbunatatirea conditiilor de 
viata prin gasirea unor noi 

posibilitati de munca dar nu 
se poate estima exact 

impactul parcurilor 
tehnologice. Efecte 

combinate  

                           OMR19 
   Reducerea cantităţii de 
deşeuri 

Propunerea ajută la 
reducerea cantității de 

deșeuri? 

Dezvoltarea parcurilor 
industriale poate determina 

generarea unor cantitati 
mari de deșeuri implicit 

necesita creșterea 
reciclării/valorificării  

deseurilor si înfințarea unor 
centre de 

reciclare/valorificare pentru 
evitarea depozitării 

deșeurilor 
reciclabile/valorificabile  

OMR20 
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 
precum si a efectelor negative 

ale acestora asupra societatii si 
mediului 

Propunerea facilitează 
infrastructura de energie 

regenerabilă? 
Propunerea ajută la 

reducerea consumului de 
energie?  

Propunerea ajută la 
reducerea poluarii 

atmosferei cu emisii de 
gaze cu efect de sera 

datorită  
traficul rutier? 

Dezvoltarea industrială 
implică efecte complexe 

pozitive si negative 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Obiectivul va contribui  la 
imbunatatirea calitatii vietii 

populației.  

O3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol 
polarizator la nivelul teritoriului 

OMR 5 
Utilizarea durabila a resurselor 

de sol 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, 
contaminării sau 

impermeabilității solului? 

Obiectivul vizează 
imbunătățerea calității 

solului 

OMR13 
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
atingerea  obiectivului 
general al SDD/UE: 

Asigurarea ca sistemele de 

Obiectivul vizează 
dezvoltarea unei 

infrastructuri durabile de 
transport 
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transport sa satisfaca 
nevoile 

economice, sociale si de 
mediu ale societații, 

reducând, în acelasi timp, 
la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societații si mediului? 

OMR23 
Imbunatatirea gestionarii 

resurselor naturale si evitarea 
exploatarii lor excesive, 

recunoasterea valorii serviciilor 
furnizate de ecosisteme 

Propunerea ajuta la 
cresterea procentului de 

utilizare a surselor 
regenerabile de energie? 

Obiectivul vizează indirect 
gestiunea calitativă a 
resurselor naturale 

OMR24  
Utilizarea mai eficienta a 

energiei 

Propunerea ajuta la 
utilizarea mai eficienta a 

energiei?  

Prin utilizarea eficienta a 
energiei se minimineaza 

consumul de resurse 
naturale 

O3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potential de polarizare în scopul 
asigurării unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general. 

 
OMR5 

Utilizarea durabila a resurselor 
de sol 

 
Propunerea ajută la 

cresterea calitatii solului? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare se 
va realiza utilizarea durabila 

a resurselor de sol 

 
OMR7 

Asigurarea unor sisteme 
performante de captare, 

transport, tratare si distribuţie a 
apei potabile in mediul urban si 

rural 

Propunerea ajută la 
prevenirea deteriorării 

calității apelor si 
gestionarea durabilă a 

resurselor de apă? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare va 
crește ponderea populatiei 
rurale cu acces la serviciile 
publice de alimentare cu 

apa potabila. 

 
OMR13 

Dezvoltarea unei infrastructuri 
durabile de transport 

Propunerea ajută la 
atingerea  obiectivului 
general al SDD/UE: 

Asigurarea ca sistemele de 
transport sa satisfaca 

nevoile 
economice, sociale si de 

mediu ale societații, 
reducând, în acelasi timp, 
la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societații si mediului? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare 
privind realizarea unei 

infrastructuri durabile de 
transport rural, rural-urban 

se urmareste direct 
imbunatatirea calitatii 

aerului 

OMR18 
Implementarea unui sistem 

integrat de gestiune a 
deşeurilor si respectarea 

termenelor prevăzute de UE 
referitoare la angajamentele 

Capitolul 22, privind 

Propunerea ajută la 
reducerea cantității de 

deșeuri? 

Măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare vor 

avea ca efect  
managementul integrat al 

deșeurilor în zonele rurale. 
. 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  149  

managementul deşeurilor si 
substanţelor chimice 

periculoase 

 
OMR22 

Conservarea, protejarea si 
valorificarea patrimoniului 
cultural construit valoros 

Propunerea ajută la 
refacere și conservare a 
elementelor tradiționale 

ale peisajului? 
Propunerea ajută la  

protejarea și refacerea 
caracterului istoric, 
peisajului urban și 

patrimoniului arheologic? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare se 
va realiza conservarea si 
promovarea valorilor de 

patrimoniu natural 

OMR23 
Imbunatatirea gestionarii 

resurselor naturale si evitarea 
exploatarii lor excesive, 

recunoasterea valorii serviciilor 
furnizate de ecosisteme 

 
Propunerea ajută la 

Imbunatatirea gestionarii 
resurselor naturale? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare se 

vor valorifica resursele 
naturale neregenerabile 

existente                          

OMR25 
Organizarea activităţii turistice 

şi de agrement respectând 
conceptul de dezvoltare 

durabila 
 

Propunerea ajută la 
realizarea  unui  turism 

durabil? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare se 
va realiza un turism durabil 

OMR 26  
Îmbunătățirea managementului 

și administrării potențialului 
natural, în scopul practicării 

turismului 

 
Propunerea ajută la 

realizarea  unui  turism 
durabil? 

Prin măsurile teritoriale si 
proiectele de dezvoltare se 
va realiza un turism durabil 

OMR 30 
 Imbunatatirea stării de 
sanatate a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Se va imbunătății calitatea 
vieții 

O3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de dezvoltare de la nivelul 
teritoriului prin asigurarea unor intervenţii integrate teritorial 

OMR13  
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
realizarea  unui  turism 

durabil? 

 Explicit 

OMR15 
Limitarea poluării factorilor de 

mediu datorată folosirii 
mijloacelor de transport 

învechite 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării aerului? 

Obiectivul are ca efect 
indirect îmbunătățirea 

calității aerului 

OMR20  
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 
precum si a efectelor negative 

ale acestora asupra societatii si 
mediului 

Propunerea ajută la 
Limitarea/reducerea 

emisiilor de gaze cu efect 
de sera?  

Obiectivul are ca efect 
indirect îmbunătățirea 

calității aerului 

 OMR 30 
 Imbunatatirea stării de 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Se va imbunătății calitatea 
vieții 
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sanatate a populaţiei 

O4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de 
identitate teritorială 

O4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului 
natural. 

OMR1 
Conservarea diversitatii 

biologice, utilizarea durabila a 
habitatelor naturale, a speciilor 

de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor 

naturale protejate 

Propunerea ajuta la 
protejarea 

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

conservare favorabile? 

Explicit 

OMR2 
Reducerea impactului presiunii 
antropice asupra biodiversitatii 

 
 
- 

Explicit, administrarea 
corectă a ariilor naturale 
protejate reduce impactul 

asupra biodiversității 

OMR3 
Gestionarea durabila a 

padurilor 

 
- 

Obiectivul prevede 
regenerarea spațiului 

natural, indirect creșterea 
suprafețelor ocupate de 

păduri 

OMR4 
Imbunatatirea calitatii solurilor 
prin reducerea si prevenirea 

poluarii si degradarii acestora 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, 
contaminării sau 

impermeabilității solului? 

Explicit, obiectivul prevede 
combaterea eroziunii solului 

prin impăduriri 

OMR11 
Prevenirea sau limitarea 

deteriorarii calitatii corpurilor de 
ape costiere 

Propunerea ajută la 
prevenirea deteriorării 

calității apelor si 
gestionarea durabilă a 

resurselor de apă? 

Obiectivul are ca scop, 
oprirea eroziunii costiere si 

indirect calitatea apei 
costiere 

OMR20 
Limitarea/reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera, 
precum si a efectelor negative 

ale acestora asupra societatii si 
mediului 

Propunerea ajută la 
reducerea poluarii 

atmosferei cu emisii de 
gaze cu efect de sera? 

Obiectivul prevede 
creşterea 

suprafeţelor împădurite care 
contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor globale cu 

privire la reducerea 
emisiilor de CO2 pentru 
atenuarea schimbărilor 

climatice 

OMR 26 
Îmbunătățirea managementului 

și administrării potențialului 
natural, în scopul practicării 

turismului 

Propunerea ajută la 
îmbunătățirea 

managementului și 
administrării potențialului 

natural? 

Efecte complexe , negative 
și positive fiind necesar un 
management adecvat in 

cazul ariilor protejate  

OMR 28 
Prevenirea riscurilor naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure) 

Propunerea ajută la 
prevenirea  catastrofelor 

naturale? 

Obiectivul prevede crearea 
de 

suprafețe împădurite care 
contribuie la 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  151  

reducerea eroziunii solului, 
prevenirea alunecărilor de 

teren 

OMR 31 
Protejezarea și utilizarea 

bunurilor materiale într-un mod 
durabil 

 

Propunerea ajută la 
protejezarea și utilizarea 

bunurilor materiale într-un 
mod durabil 

Indirect, obiectivul prevede 
prevenirea sau minimizarea 

pierderilor economice  

OMR 32 
Protecția şi conservarea in situ 

a bunurilor istorice şi a 
monumentelor; păstrarea 

tradiţiilor şi a obiceiurilor locale. 

Propunerea ajută la 
protecția şi conservarea in 
situ a bunurilor istorice şi a 
monumentelor; păstrarea 
tradiţiilor şi a obiceiurilor? 

Explicit 

O4.2 Protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identităţii 
naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit. 

OMR22 
Conservarea, protejarea si 
valorificarea patrimoniului 
cultural construit valoros 

Propunerea ajută la 
refacere și conservare a 

elementelor tradiționale ale 
peisajului? 

Propunerea ajută la  
protejarea și refacerea 

caracterului istoric, 
peisajului urban și 

patrimoniului arheologic? 

 
 

Explicit 

OMR 26  
Îmbunătățirea managementului 

și administrării potențialului 
natural, în scopul practicării 

turismului 

Obiectivul vizeaza 
respectarea conceptului de 

dezvoltare durabilă?   

 
Explicit 

OMR 32  
Protecția şi conservarea in situ 

a bunurilor istorice şi a 
monumentelor; păstrarea 

tradiţiilor şi a obiceiurilor locale. 

Obiectivul ajută la 
consevarea bunurilor și 
monumentelor istorice?  

Explicit 

   
O4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale. 

OMR1 
Conservarea diversitatii 

biologice, utilizarea durabila a 
habitatelor naturale, a speciilor 

de flora si fauna salbatica 
existente in afara ariilor 

naturale protejate 

Propunerea ajuta la 
protejarea 

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

conservare favorabile? 

 
Explicit, conservarea 

biodiversitatii 

OMR6 
Reducerea intensitatii 

fenomenelor de eroziune a 
solului 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 
eroziunii contaminării sau 
impermeabilității solului? 

Explicit 

OMR8 
Asigurarea calitatii apelor de 

suprafata ce necesita protectie 

Propunerea ajută la 
îmbunătăţirea 

caracteristicilor fizic-

Obiectivul vizeaza 
reducerea cantitatii de 

sustensii transportate catre 
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sau imbunatatire pentru a 
sustine biodiversitatea 

chimice şi biologice ale 
apelor? 

apa de suprafata in cazul 
viiturilor 

OMR 28 
Prevenirea riscurilor naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure ) 

Propunerea reduce riscul 
de inundatii, alunecări de 

teren, eroziuni ? 

Explicit 

OMR 29 
Limitarea poluarilor 

accidentelor industriale si 
prevenirea efectelor riscurilor 

naturale 

Propunerea diminuează 
riscurile de producere a 

accidentelor cu 
repercursiuni asupra 

mediului? 

Explicit 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Protecția fata de riscurile 
naturale asigura 

imbunatatirea starii de 
sanatate umana. 

OMR 31 
Protejezarea și utilizarea 

bunurilor materiale într-un mod 
durabil 

 

Propunerea previne 
dăunarea bunurilor 

materiale identificate? 

Obiectivul contribuie la 
evitarea pierderii de bunuri 

materiale 

O4.4 Asigurarea echilibrului în dezvoltarea mediului rural şi urban prin protejarea 
resurselor funciare agricole şi limitarea extinderii intravilanului localităţilor. 

OMR4 
Imbunatatirea calitatii solurilor 
prin reducerea si prevenirea 

poluarii si degradarii acestora 

Propunerea ajuta la 
protejarea solului împotriva 

eroziunii solului, 
contaminării sau 

impermeabilității solului? 

 
 

Obiectivul vizeaza direct 
îmbunătățirea calității 

solurilor 

OMR5 
Utilizarea durabila a resurselor 

de sol 

- Explicit 

OMR6 
Reducerea intensitatii  

fenomenelor de eroziune a 
solului 

- Implicit sunt reduse 
fenomenele de eroziune 

O.5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială 

O5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi 
diversificarea formelor de cooperare între structurile administraţiei publice. 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Obiectivul vizează creșterea 
calității vieții 

O5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în 
gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a 

teritoriului). 

OMR2 
Reducerea impactului presiunii 
antropice asupra biodiversitatii 

Propunerea ajuta la 
protejarea 

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

 
Obiectivul vizează 

expansiunea controlată a 
perimetrelor construite 
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conservare favorabile? 

OMR 28 
Prevenirea riscurilor naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure ) 

Propunerea reduce riscul 
de inundatii, alunecări de 

teren, eroziuni ? 

Interzicerea construcțiilor în 
zonele cu risc de inundații 

OMR 30 
Imbunatatirea stării de sanatate 

a populaţiei 

Propunerea reduce riscul 
asupra sănătății umane ? 

Obiectivul vizează creșterea 
calității vieții 

O5.3 Consolidarea capacităţii de cooperare şi planificare în domeniul transfrontalier 
şi transnaţional. 

OMR1 
Conservarea diversitatii biologice, 

utilizarea durabila a habitatelor 
naturale, a speciilor de flora si 

fauna salbatica existente in afara 
ariilor naturale protejate 

Propunerea ajuta la 
protejarea  

speciilor și habitatelor 
sălbatice, precum și, după 

caz, menținerea sau 
refacerea stării lor de 

conservare favorabile? 

Explicit 

OMR7 
Asigurarea unor sisteme 

performante de captare, transport, 
tratare si distribuţie a apei potabile 

in mediul urban si rural 

Propunerea ajută la 
prevenirea deteriorării calității 
apelor si gestionarea durabilă 

a resurselor de apă? 

Obiectivul vizează acțiuni 
commune privind creșterea 

calității apei 

OMR12  
Utilizarea potențialului apelor   

Propunerea ajută la utilizarea 
potențialului apelor ? 

Obiectivul poate viza 
dezvoltarea infrastructurii de 

navigatie  

OMR13 
Dezvoltarea unei infrastructuri 

durabile de transport 

Propunerea ajută la 
reducerea poluării aerului? 

Obiectivul vizează acțiuni 
commune privind dezvoltarea 

infrastructurii de transport 

OMR22 
Conservarea, protejarea si 

valorificarea patrimoniului cultural 
construit valoros 

Propunerea ajută la refacere 
și conservare a elementelor 
tradiționale ale peisajului? 

Propunerea ajută la  
protejarea și refacerea 

caracterului istoric, peisajului 
urban și patrimoniului 

arheologic? 

Obiectivul vizează acțiuni 
commune privind promovarea 
patrimoniului cultural în zonele 

de frontieră 

OMR25 
Organizarea activităţii turistice şi 

de agrement respectând conceptul 
de dezvoltare durabila 

Obiectivul vizeaza 
respectarea conceptului de 

dezvoltare durabilă?   

Obiectivul vizează dezvoltarea 
turismului durabil 

OMR 28 
Prevenirea riscurilor naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
eroziuni, secete, cutremure ) 

Propunerea previne riscurilor 
naturale (inundatii, 
alunecari de teren, 

eroziuni)? 

Obiectivul vizează cooperarea 
in cazul dezastrelor și a 
amenințărilor naturale 

OMR19 
Reducerea cantităţii de deşeuri 

Propunerea ajută la 
reducerea cantității de 

deșeuri? 

Obiectivul vizează cooperare 
privind  tratarea deseurilor 

astfel reducându-se cantitățile 
de deșeuri depozitate 
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Capitolul VII Potentiale efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra relatiilor 
dintre acesti factori 
 
In cadrul acestui capitol sunt analizate potentialele efecte semnificative asupra mediului  
avand in vedere obiectivele SDTR, precum si setul de masuri propuse pentru atingerea 
acestora. 
 
7.1 Matricea de impact 
In tabelul 7.1 se prezinta evaluarea calitativă a efectelor măsurilor Strategiei de dezvoltare 
teritoriala a Romaniei asupra aspectelor de mediu supuse analizei (simbolul „Da” reprezinta 
identificarea de efecte potentiale, iar simbolul „Nu” arata ca nu au fost identificate efecte 
potentiale).  
Pentru cuantificarea efectelor aceasta evaluare a inclus si sistemul de notare prezentat in 
tabelul 7.1  
 
Tabel 7.1 Sistem de notare pentru cuantificarea impactului asupra mediului 

Simbol Semnificatie Definitia 

++ Impact pozitiv 
semnificativ 

Beneficiu extrem de pozitiv pentru mediu, 
care este de o importanță deosebită în ceea 
ce privește implicațiile sale politice globale 

+ impact pozitiv Efecte pozitive asupra mediului, care nu este 
considerată a fi semnificativă 

n Neutru Niciun efect 

- impact negativ Impact negativ asupra mediului, care nu este 
considerat a fi semnificativ 

— Impact negativ 
semnificativ 

Efecte extrem de negative asupra aspectelor 
legate de mediu, care cer în mod serios să 
fie abordată prin revizuirea politicii de stat 

actuale 

? Incertitudine Efectul nu a putut fi determinat din cauza 
lipsei de date sau informații 

 
In tabelul 7.2 se prezinta Matricea de impact ale potentialelor efecte semnificative asupra 
mediului. 
Tabel 7.2 Matricea de impact  
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

1 
Măsuri pentru sistemul teritorial conectiv 

1.2 Creşterea conectivităţii teritoriului naţional la spaţiul 

european 

Nu Nu Da 
(-?) 

Da 
(-) 

Da 
(-?) 

 

Da 
(?) 

Da 
(++) 

Da 
(+) 

Nu Nu 

1.3 Îmbunătăţirea conectivităţii la nivelul teritoriului 

naţional 

Da 

- 
Nu 

Da 

(-?) 

Da 

(-) 

Da 

(-?) 

Da 

(?) 

Da  

(-/+?) 
Nu  Nu Nu  

2 Măsuri pentru sistemul teritorial de aşezări 

2.1 Sprijinirea proceselor de dezvoltare localizate la 

nivelul axelor de dezvoltare de la nivel naţional si 

macroregional 

Da 

- 
Nu Nu Nu 

Da 

(-?) 

Da 

(?) 

Da  

(+) 
Nu Nu Nu 

2.2 Consolidarea sistemelor urbane cu potenţial de 

creştere si realizarea unei conectivităţi crescute a 

acestora cu localităţile din zona de influenţă 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

++ 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu  

2.3 Revizuirea modelului de clasificare a localităţilor 

urbane din România şi dezvoltarea unor instrumente 

de sprijinire a dezvoltării specifice potenţialului 

fiecărei categorii de localităţi urbane 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

3 Măsuri pentru sistemul teritorial natural 

3.1 Realizarea de amenajări tehnice pentru valorificarea 

potenţialului de energie regenerabilă a teritoriului 

naţional 

Da 

(+) 
Da 
(+/-) 

Nu 
Da 

(+) 

Da 

(+/-?) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu 

3.2 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de transport a 

energiei în scopul asigurării unei conectări eficiente a 

localităţilor şi consolidarea capacităţii de export 

Nu Nu 
Da 

(-?) 
Nu 

Da 

(?) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu 

3.3 Iniţierea de proiecte de modernizare si dezvoltare a Nu Da Nu Nu Da  Da Da Da Da  Nu 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

unei oferte turistice competitive pe piaţa turistică 

europeană legată de exploatarea resurselor turistice 

ale munţilor Carpaţi, Dunării si Deltei Dunării, Mării 

Negre, staţiuni balneare si balneoclimatice 

(?) (-) (?) (+/-) (+) (+/-?) 

3.4 Dezvoltarea reţelelor turistice în scopul valorificării 

peisajelor unice din cadrul siturilor Natura 2000. 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(+) 

Da 

(?) 

Da 

(+) 

Nu 

 

Da 

(+) 

Da 

(+?)  

3.5 Elaborarea unor planuri de management care să 

reglementeze inclusiv practicarea turismului în 

perimetrul si în proximităţile ariilor protejate în 

vederea stopării degradării peisajelor 

Da 

(+) 

Da 

(+?) 

 

Da 

(-) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 
Nu  

Da 

(+) 

Nu 

 

Da 

(+) 

Nu 

 

4 Măsuri teritoriale pentru diminuarea riscurilor naturale 

4.1 

Extinderea si dezvoltarea infrastructurii de colectare a 

apelor uzate 
Nu 

Da 

(++) 

 

Da 

(+) 

 

Nu 
Da  

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

4.2 Protejarea habitatelor naturale în faţa schimbărilor 

climatice 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

Da 

(++) 
Nu 

Da  

(+) 
Nu 

Da 

(+) 

Da  

(++) 

4.3 
Măsuri de prevenţie a riscurilor naturale 

Da 

(++) 

Da 

(+) 

Da 

++ 

Nu 

 

Da 

(+?/-) 
Nu 

Da  

(++) 
Nu 

Da 

(+) 

Da  

(++) 

4.4 Consolidarea planificării si a managementului integrat 

în zona costieră 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu 

Da  

(++) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu  

4.5 Dezvoltarea spaţiilor verzi la nivel urban şi a 

centurilor verzi în jurul marilor oraşe 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da  

(++) 

Da  

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

5 Măsuri teritoriale integrate la nivel zonal 

5.1 
Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de 

transport între oraşele mari (cu o populaţie peste 

100.000 de locuitori) şi zona de influenţă urbană 

Da 
(-) 

 

Nu 
 

Da 

(-) 

 

Nu 
Da 

(-?) 

Da  

(+) 

Da  

(++) 
Nu Nu Nu  

5.2 Extinderea si dezvoltarea infrastructurii de utilităţi 

publice în vederea conectării si asigurării accesului 

populaţiei din zonele urbane şi zonele de influenţă 

urbană la servicii de calitate 

Da 

(+) 

 

Nu 
 

Nu  

 

Da  

(+) 
Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu 

Da  

(++) 
Nu  

5.3 Renovarea patrimoniului urban construit şi punerea în 

valoare a identităţii 

Nu 

 
Nu 

 

Nu 

 
Nu Nu 

Da 

(-) 

Da  

(+) 

Da  

(++) 
Nu Nu 

5.4 Asigurarea accesului populaţiei urbane la servicii de 

interes general 

Nu  

 
Nu 

 

Nu 

 
Nu Nu Nu 

Da  

(++) 
Nu Nu Nu  

5.5 
Realizarea unei politici în domeniul locuirii 

Nu 

 

Da  

(+/-) 

Da  

(+) 
Nu 

Da 

(?) 

Da 

(-) 

Da  

(+) 

Da  

(+/-) 
Nu  Nu  

5.6 Asigurarea unei mobilităţii urbane crescute prin 

crearea unor sisteme integrate de transport care să 

gestioneze în mod eficient fluxurile de persoane 

Da  

(++) 

 

Nu 
 

Da 

(-) 

 

Da  

(++) 

Da  

(-) 

Da  

(?) 

Da  

(++) 

Da  

(+) 
Nu  Nu  

5.7 

Transformarea capitalei într-un pol de importanţă 

macroregională. 

Da 

(++) 

 

Nu 

Da 

(-?) 

 

Nu 
Da  

(-?) 

Da  

(?) 

Da  

(++) 

Da  

(+) 
Nu Nu  

5.8 Protejarea oraşelor împotriva vulnerabilităţilor 

naturale si diminuarea riscurilor generate de 

schimbările climatice 

Da 

(+) 

Da 

(?) 

Da 

(-) 

Da  

(+) 

Da 

(?) 

Da  

(?) 

Da  

(++) 

Da  

(++) 
Nu  

Da  

(++) 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

  

5.9 Sprijinirea dezvoltării aglomerărilor economice de tip 

cluster 

Nu 

 
Nu 

 

Nu 

 
Nu Nu Nu 

Da  

(++) 
Nu Nu Nu 

5.10 

Crearea unei politici funciare adaptate la dinamicile 

urbane actuale 

Nu 

 
Nu 

 

Da 

(+) 

 

Nu Nu Nu 
Da  

(+) 
Nu Nu  Nu  

5.11 Consolidarea rolului de centre locale al oraşelor mici 

în vederea menţinerii profilului urban al oraşelor din 

zonele izolate 

Nu 

 

Da 

(++) 

Nu 

 
Nu Nu 

Da 

(?) 

Da  

(++) 
Nu Nu  Nu 

6 Măsuri teritoriale pentru zonele rurale 

6.1 Conectarea localităţilor rurale greu accesibile sau 

izolate la reţeaua principală de aşezări si 

infrastructura majoră de transport 

Nu Nu Nu Nu 
Da 

(-?) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu  Nu Nu 

6.2 
Extinderea accesului la Internet în bandă largă Nu Nu Nu  Nu Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

6.3 Echiparea localităţilor rurale cu infrastructură tehnico-

edilitară 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da  

(+) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 
Nu 

Da  

(++) 
Nu 

6.4 Creşterea competitivităţii spaţiilor rurale şi crearea 

locurilor de muncă 

Da 

(-) 
Nu 

Nu 

 
Nu 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

6.5 Asigurarea accesului echitabil în zone rurale la 

serviciile de interes general 
Nu Nu Nu  Nu Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

6.6 Dezvoltarea unor spaţii rurale atractive şi creşterea 

calităţii vieţii cetăţenilor 
Nu Nu Da Nu Da Nu Da Da Nu Nu 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

(-) (?) (++) (++) 

6.7 Valorificarea potenţialului teritorial local al zonelor 

rurale prin includerea acestora în circuitele turistice 
Nu Nu Nu 

Nu 

 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 
Nu 

6.8 Consolidarea cooperării administrativă între 

autorităţile publice locale în vederea realizării unor 

atribuţii de putere publică pentru care nu mai au 

resurse (planificare teritorială, politici fiscale etc) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 
Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

6.9 Intărirea rolului teritorial al localităţilor cu rol de 

polarizare rurală şi revitalizarea economică a ariilor 

rurale prinsusţinerea localităţilor rurale cu funcţie de 

loc central 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 
Da 

(++) 

Da  

(++) 

Da 

(++) 
Nu 

7 Măsuri teritoriale pentru zonele montane 

7.1 Conectarea localităţilor montane la infrastructura de 

transport 

Da 

(-) 
Nu Nu 

Da 

(-) 

Da 

(--) 

Da 

(?) 

Da 

(++) 

Da 

(+) 
Nu Nu 

7.2 Facilitarea accesului la Internet si telefonie mobilă 

pentru localităţile montane 
Nu  Nu Nu  Nu Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

7.3 Echiparea localităţilor montane cu infrastructură 

tehnico-edilitară 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(+) 
Nu 

Nu 

 

Da 

(++) 

Da  

(++) 
Nu Nu Nu 

7.4 Asigurarea dotărilor cu infrastructură în scopul 

prevenirii riscurilor naturale 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

7.5 Conectarea localităţilor montane cu oraşele mari din 

proximitatea acestora (sub 30 km) 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(?) 

Da 

(-) 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

7.6 Creşterea calităţii spaţiilor urbane şi rurale din zonele Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

montane şi consolidarea relaţiilor funcţionale dintre 

acestea 

(+) (+) (+) 

7.7 Facilitarea accesului populaţiei din zonele montane la 

servicii sociale diversificate 
Nu Nu Nu  Nu Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

7.8 Diversificarea activităţilor economice în zona 

montană 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(-?) 

Da 

(++) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 
Nu 

7.9 Conservarea ariilor naturale protejate si a 

biodiversităţii zonelor montane 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

Da 

(++) 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(++) 

7.10 Reabilitarea patrimoniului construit si includerea 

acestuia în trasee turistice coerente / circuite 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu Nu Nu 

Da 

(+) 

Da 

(++) 
Nu Nu 

8 Măsuri teritoriale pentru zonele de frontieră 

8.1 
Valorificarea potenţialului fluviului Dunărea Nu 

Da 

(+/-) 
Nu Nu Nu 

Da 

(-) 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

8.2 

Îmbunătăţirea accesibilităţii prin dezvoltarea 

infrastructurii de navigaţie 
Nu 

Da 

(+/-) 

 

Nu Nu 
Da 

(-) 
Nu 

    Da 

   (++) 
Nu Nu Nu 

8.3 Îmbunătăţirea accesibilităţii prin traversări ale fluviului 

si reţeaua de localităţi 
Nu 

Da 

+ 
Nu Nu 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 

8.4 
Conectivitatea zonei terestre româno-bulgare Nu 

Da 

(-?) 
Nu Nu 

Da 

(?) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu NU 

8.5 
Dezvoltarea reţelei de localităţi Nu Nu Nu Nu 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(++) 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(++) 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

8.6 Dezvoltarea reţelei de localităţi princoncentrarea 

eforturilor pe axe de dezvoltare 
Nu Nu 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 

8.7 Gestiunea integrată a bazinelor hidrografice în scopul 

asigurăriicalităţii apelor şi rezilienţa la catastrofe 

naturale şi tehnologice 

Nu 
Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

8.8 Dezvoltarea şi consolidarea serviciilor medicale şi de 

urgenţă pentru zona transfrontalieră 
Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

8.9 Dezvoltarea socio-economică a zonei transfrontaliere 

prininterconectarea reţelelor de localităţi din zona 

transfrontalieră 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(+/-?) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 

8.10 Creşterea conectivităţii teritoriului si accesibilităţii în 

zona transfrontalieră 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(+/-?) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 

8.11 
Protejarea zonei transfrontaliere Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(++) 

8.12 Consolidarea infrastructurii de conectare a zonei 

transfrontaliere 

Da 

(-?) 

Da 

(+/-) 

Da 

(?) 

Da 

(?) 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(+) 

Da 

(+) 

8.13 
Protecția patrimonului natural Delta Dunării Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu Nu 

Da 

(+?) 

8.14 Îmbunătăţirea infrastructurii de accesibilitate si de 

comunicaţie 
Nu Nu 

Da 

(?) 
Nu 

Da 

(+/-) 
Nu 

Da 

(++) 
Nu Nu Nu 

8.15 
Axa de dezvoltare Timişoara - Belgrad 

Da 

(-) 

Da 

(+/-) 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(-?) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 
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Nr. 

Crt. 
Măsuri propuse 

Aspect de mediu 

Aer Apă Sol Climă 
Biodi-

versitate 
Deseuri 

Sanatate 

umana/ 

populatie 

Patrimoniu 

construit 

Resurse 

naturale 

Riscuri 

de 

mediu 

9 Masuri pentru zona costiera 

9.1 Dezvoltarea zonei costiere a Mării Negre pe baza 

unui plan de amenajare integrat al teritoriului zonal 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nn 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu 

9.2 Intervenţii pentru conservarea şi valorificarea 

subsistemului natural costier 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(+) 
Nu Nu 

Da 

(+) 

9.3 
Intervenţii pentru asigurarea conectivităţii zonei de coastă, 

atât faţă de teritoriul de influenţă cât si între centrele 

costiere româneşti 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

 

Da 

(-) 

 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(-) 

Da 

(+) 
Nu Nu Nu 

9.4 
Dezvoltarea potenţialului turistic a zonei costiere româneşti Nu 

Da 

(-) 
Nu Nu 

Da 

(-) 
Nu 

Da 

(+) 

Da 

(+) 
Nu Nu 

9.5 Iniţierea şi promovarea politicii maritime integrate la Marea 

Neagră şi susţinerea iniţiativelor de „creştere albastră" 

Da 

(+) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 

Da 

(+) 
Nu 

Da 

(+?) 
Nu 

Da 

(+?) 
Nu 

 

Total posibile efecte negative 

10 – 

1 - 

? 

8 – 

1 - ? 

10 –  

4 - 

? 

8 -  
15 –  

11 - ? 
5 -  1 -  1 -  1 - ? 0 -  

 

Total posibile efecte positive  

7 + + 

6 + 

 

10++ 

6+  

3++ 

8 + 

   

6++ 

5 + 

 

3++ 

11 

4++ 

2+ 

18++ 

15++ 

 

6++ 

8+ 

7++ 

9 + 

 

10++ 

2 + 

2 + ? 

 

Din analiza rezultatelor se evidențiază efectul pozitiv al implementării SDTR , efectele negative fiind estompate de efectele pozitive.  
 
• Componenta de mediu care cumulează cele mai multe potențiale efecte pozitive este: sănătatea umană / populaţia  
• Componenta de mediu care cumulează cele mai multe potențiale efecte negative este: biodiversitatea, insă impactul asupra 
biodiversităţii variază in funcţie de locaţia lucrărilor propuse in SDTR.    



Tabel 7.3 Interpretarea matricei de impact  

Masura  Justificare 

1. Creșterea 
conectivității 
teritoriului național la 
spațiul european 

Impactul asupra solului: dezvoltarea infrastructurii rutiere va 
conduce la ocuparea unor noi suprafețe de teren. Pe 
perioada de realizare a construcției poate fi afectată calitatea 
solului  
Impactul asupra climei: orice măsură de dezvoltare a  
transportului rutier sau aerian va duce la creșterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră   
Impactul asupra biodiversităţii: realizarea unei noi 
infrastructuri poate duce la fragmentarea habitatelor, insă 
depinde de locaţia reţelelor de transport 
Deseuri –  pot fi generate cantități mari de deșeuri.  
Patrimoniul construit – prin imbunătăţirea căilor de acces 
către acestea se poate contribui pozitiv la valorificarea 
patrimoniului 
Se va imbunătăţi semnificativ calitatea vietii. 

2. Îmbunătăţirea 
conectivităţii la 
nivelul teritoriului 
naţional 

Impact similar măsurii de creştere a conectivităţii teritoriului 
naţional la spaţiul european  

3. Consolidarea 
sistemelor urbane cu 
potenţial de creştere 
si realizarea unei 
conectivităţi crescute 
a acestora cu 
localităţile din zona 
de influenţă 

Impactul asupra aerului: dezvoltarea retelei feroviare va 
conduce la reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici 
generate de traficul rutier  
 
Impactul asupra populaţiei / sănătăţii umane- măsura va duce 
la creșterea calității vieții locuitorilor  

4. Realizarea de 
amenajări tehnice 
pentru valorificarea 
potenţialului de 
energie regenerabilă 
a teritoriului naţional 

Impactul asupra biodiversităţii: noile proiecte energetice pot 
induce efecte semnificative asupra ariilor naturale protejate 
prin amplasare sau funcţionare.  
Aglomerarea proiectelor eoliene în Dobrogea sau a celor 
hidroenergetice pe cursuri de apă, îndeosebi în interiorul 
ariilor protejate, poate conduce la diminuarea drastică a 
suportului public pentru acest tip de proiecte. (sursa RM 
Strategia Energetică a României). Măsura poate avea efecte 
pozitive prin diminuarea poluanților  
Impactul asupra apei: efect negativ dacă nu se iau in 
considerare preocupările privind refacerea conectivităţii 
corpurilor de apă de suprafaţă, în principal prin îndepărtarea 
barierelor transversale. 
Impactul asupra aerului: măsura poate contribui la reducerea 
emisiilor gazelor cu efect de seră și a emisiilor poluante 
provenite de la industria energetică.   
Deseuri- poate contribui la reducerea cantității de deșeuri  
Resurse naturale- utilizarea surselor regenerabile de energie 
va contribui la reducerea consumului de resurse naturale 
neregenerabile.  
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5. Extinderea si 
reabilitarea 
infrastructurii de 
transport a energiei 
în scopul asigurării 
unei conectări 
eficiente a 
localităţilor şi 
consolidarea 
capacităţii de export 

Măsura va avea efect pozitiv asupra sănătății umane prin 
imbunătățirea calității vieții şi asupra resurselor naturale prin 
utilizarea rațională a resurselor naturale.  

6. Iniţierea de 
proiecte de 
modernizare si 
dezvoltare a unei 
oferte turistice 
competitive pe piaţa 
turistică europeană 
legată de 
exploatarea 
resurselor turistice 
ale munţilor Carpaţi, 
Dunării şi Deltei 
Dunării, Mării Negre, 
staţiuni balneare şi 
balneoclimatice 

Un impact asupra biodiversităţii  poate să apară in cazul 
pescuitului in exces sau dacă sunt vânate specii strict 
protejate în alte condiţii decât cele legale. Creşterea 
activităţilor turistice in spaţii naturale însemnă o presiune 
asupra valorilor pe care turiştii le caută, presiuni care pot 
grăbi distrugerea unor ecosisteme fragile.  
Se poate inregistra un impact asupra sănătății umane in cazul 
in care nu se respectă legislaţia naţională privind vânătoarea 
fără permis de vânătoare.  
Creşterea numărului de turişti poate duce la creşterea 
volumului de deşeuri.   
Mediatizarea excesivă a practicării vânătorii  poate afecta 
negativ psihicul copiilor iubitori ai animalelor, cu precădere 
tânăra generaţie din jurul zonei de organizare a acestei 
activităţi (sănătatea generaţiei viitoare) 

7. Elaborarea 
unor planuri de 
management care 
să reglementeze 
inclusiv practicarea 
turismului în 
perimetrul şi în 
proximităţile ariilor 
protejate în vederea 
stopării degradării 
peisajelor 

Impactul va fi in general unul pozitiv prin protecția 
biodiversităţii, un impact minor asupra solului (suprafeţelor 
necesare (in general suprafeţe mici) necesare pentru 
construcţia potecilor/piste).  

8. Extinderea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
colectare a apelor 
uzate 

Prin construcţia sistemului de canalizare se prognozează un 
impact pozitiv, deoarece apele uzate vor fi dirijate prin 
sistemul de canalizare, evitându-se astfel contaminarea 
solului şi subsolului. De asemenea, va fi inregistrat un impact 
pozitiv direct asupra calităţii apelor de suprafaţă şi indirect 
asupra biodiversităţii.  

9. Măsuri de 
prevenţie a riscurilor 
naturale 

Adoptarea măsurilor de prevenţie a riscurilor naturale poate 
produce un impact asupra mediului in perioada execuţiei 
lucrărilor, dar pe termen lung impactul adoptării acestor 
măsuri este semnificativ pozitiv asupra tuturor factorilor de 
mediu.  
Descurajarea lucrărilor de drenaje, a apărărilor de mal, a 
consolidărilor de mal, a indiguirilor care formează un obstacol 
în calea scurgerii naturale pe cursurile de apă şi care nu 
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protejează zone dens populate; 

10. Consolidarea 
planificării şi a 
managementului 
integrat în zona 
costieră 

Efectul este pozitiv prin protecția fâşiei de teren reprezentată 
de plajă, faleză şi zona tampon şi  protecția biodiversităţii    

11. Dezvoltarea şi 
diversificarea 
infrastructurii de 
transport între 
oraşele mari (cu o 
populaţie peste 
100.000 de locuitori) 
şi zona de influenţă 
urbană 

Impact pozitiv asupra calităţii vieţii prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de transport a populaţiei  pe traseul pe care il 
parcurg pentru a ajunde la locuri de muncă in special in cazul 
firmelor/instituţiilor care işi au sediul  in extravilanul marilor 
oraşe.  
Această măsură poate avea impact negativ asupra calităţii 
aerului prin intensificarea traficului rutier. Impactul negativ 
este estompat de construcţia de infrastructură pentru biciclete 
şi de plantarea perdelelor forestiere de-a lungul arterelor 
rutiere. Centurile ocolitoare pot fi folosite pentru transportul 
deşeurilor şi pentru preluarea traficului de tranzit, astfel incât 
să fie semnificativ diminuată poluarea atmosferică generată 
de traficul rutier in interiorul marilor oraşe.  
Poate fi inregistrat un posibil impact negativ  in cazul in care 
construcţia infrastructurii nu ţine cont de regimul construcţiilor 
in ariile protejate.  

12. Extinderea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
utilităţi publice în 
vederea conectării şi 
asigurării accesului 
populaţiei din zonele 
urbane şi zonele de 
influenţă urbană la 
servicii de calitate 

Adoptarea acestor măsuri va avea impact pozitiv asupra 
aerului, resurselor naturale şi sănătății umane.  

13. Asigurarea 
unei mobilităţi 
urbane crescute prin 
crearea unor 
sisteme integrate de 
transport care să 
gestioneze în mod 
eficient fluxurile de 
persoane 

Stimularea utilizării transportului public in comun şi integrarea 
sistemelor de transport urban cu cele metropolitane şi  
regionale (bilete comune, oraşe corelate) duce la diminuarea 
traficului rutier şi implicit diminuarea poluării aerului. 
Dezvoltarea parcărilor de autoturisme poate avea impact 
asupra terenurilor (prin creşterea gradului de utilizarea  
terenurilor) sau poate conduce la fragmentarea habitatelor, in 
funcţie de locaţia noilor proiecte. 

14. Transformare
a capitalei într-un pol 
de importanţă 
macroregională. 

Impact pozitiv asupra sănătății umane prin modernizarea / 
extinderea reţelei de metrou. Posibil impact negativ asupra 
solului. Adoptarea acestei măsuri va conduce temporar la  
creşterea volumului de deşeuri din construcţii şi demolări. 
Măsura poate duce la incurajarea transportului in comun şi 
diminuarea traficului rutier implicit va fi inregistrat impact 
pozitiv asupra aerului. Crearea unei infrastructuri durabile de 
transport va facilita indirect şi turismul cultural.  
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15. Protejarea 
oraşelor 
împotriva 
vulnerabilităţilor 
naturale şi 
diminuarea 
riscurilor 
generate de 
schimbările 
climatice 

Impact pozitiv asupra aerului prin dezvoltarea spaţiilor verzi şi 
stimularea utilizării transportului public.  
Pot fi inregistrate ocupări de terenuri ca urmare a dezvoltării 
infrastructurii de transport şi a opţiunilor de parcare.  
Impact pozitiv datorită prevenirii riscurilor naturale şi implicit 
prevenirea pierderilor de vieţi omeneşti generate de 
cutremure.  

16. Crearea unei 
politici funciare 
adaptate la 
dinamicile urbane 
actuale 

Prin crearea de instrumente de management adecvate privind 
folosirea şi protejarea terenurilor se va imbunătăţi utilizarea 
terenurilor şi indirect  calitatea vieţii populaţiei.  
Va fi reglementată extinderea intravilanului localităţilor.  
Va fi inregistrat impact pozitiv asupra solului (utilizării 
terenurilor) prin incurajarea construirii în zone industriale deja 
utilizate (brownfields) și interzicerea construirii în zone verzi; 
 

17. Conectarea 
localităţilor rurale 
greu accesibile sau 
izolate la reţeaua 
principală de aşezări 
şi infrastructura 
majoră de transport 

Posibil impact negativ asupra biodiversităţii, prin 
fragmentarea habitatelor.  
Impact semnificativ pozitiv asupra calităţii vieţii populaţiei din 
zonele rurale.   

18. Echiparea 
localităţilor rurale cu 
infrastructură 
tehnico-edilitară 

Prin construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de 
epurare, se prognozează, de asemenea, un impact pozitiv, 
deoarece apele uzate vor fi dirijate prin sistemul de canalizare 
şi epurate corespunzător, evitându-se astfel contaminarea 
solului, subsolului şi a calităţii apelor (de suprafaţă şi 
subterane).  

19. Creşterea 
competitivităţii 
spaţiilor rurale şi 
crearea locurilor de 
muncă 

Creșterea accesului la produse alimentare ecologice de 
calitate la prețuri accesibile pentru locuitorii din România 
precum şi modernizarea fermelor agricole şi investiţiile in 
tehologie şi cercetare agronomică şi zootehnică duce la un 
efect semnificativ pozitiv asupra calităţii vieţii oamenilor din 
mediul rural. 
 Posibil impact negativ asupra biodiversităţii prin promovarea 
turismului dacă nu se ţine cont de promovarea ecoturismului 
şi a comportamentului responsabil al turiştilot, asupra aerului 
prin dezvoltarea de mici activităţi industriale. 

20. Valorificarea 
potenţialului teritorial 
local al zonelor 
rurale prin 
includerea acestora 
în circuitele turistice 

Efecte pozitive asupra factorilor de mediu mai ales că se 
promovează şi agroturismul.  
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21. Intărirea 
rolului teritorial al 
localităţilor cu rol de 
polarizare rurală şi 
revitalizarea 
economică a ariilor 
rurale prin 
susţinerea 
localităţilor rurale cu 
funcţie de loc central 

Măsura urmăreşte promovarea resurselor naturale, culturale, 
turistice, implicit şi imbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din 
zona comunelor care vor fi identificate că au rol de polarizare 
rurală.  

22. Conectarea 
localităţilor montane 
la infrastructura de 
transport 

Impactul asupra solului: dezvoltarea infrastructurii rutiere va 
conduce la ocuparea unor noi suprafețe de teren. Pe 
perioada de realizare a construcției poate fi afectată calitatea 
solului  
Impactul asupra climei: orice măsură de dezvoltare a  
transportului rutier sau aerian va duce la creșterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră   
Impactul asupra biodiversităţii: realizarea unei noi 
infrastructuri poate duce la fragmentarea habitatelor, insă 
depinde de locaţia reţelelor de transport 
Deseuri –  pot fi generate cantități mari de deșeuri.  
Patrimoniul construit – prin imbunătăţirea căilor de acces 
către acestea se poate contribui pozitiv la valorificarea 
patrimoniului 
Se va imbunătăţi semnificativ calitatea vietii.  

23. Facilitarea 
accesului la internet 
şi telefonie mobilă 
pentru localităţile 
montane 

Impact pozitiv prin imbunătăţirea calităţii vieţii cât şi asupra 
coordonării intervenţiilor in caz situaţie de urgenţă şi de 
calamitate (riscuri naturale) 

24. Echiparea 
localităţilor montane 
cu infrastructură 
tehnico-edilitară 

Impact pozitiv asupra 
 Apei: prin imbunătăţirea sistemelor de canalizare se va 
reduce poluarea apelor de suprafaţă şi subterane  
Solului: imbunătăţirea sistemelor de canalizare va reduce 
poluarea asupra solului deoarece apele uzate nu vor 
contamina solul/subsolul  
Sănătății umane- explicit 
Managementul deşeurilor prin inchiderea şi ecologizarea 
depozitelor neconforme  

25. Asigurarea 
dotărilor cu 
infrastructură în 
scopul prevenirii 
riscurilor naturale 

Reducerea riscurilor la inundaţii va conduce la diminuarea 
riscurilor de poluare a apelor şi la diminuarea riscului de 
imbolnăvire al populaţiei umane. De asemenea, va fi 
inregistrat impact pozitiv şi asupra celorlalţi factori de mediu.  
Impact pozitiv asupra solului, biodiversităţii şi climei prin 
accelerarea şi definitivarea programelor de impăduriri.  
 

26. Conectarea 
localităţilor montane 
cu oraşele mari din 
proximitatea 

Clima- orice măsură de dezvoltare a  transportului rutier sau 
aerian va duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră   
Biodiversitate- Realizarea unei noi infrastructuri poate duce la 
fragmentarea habitatelor in funcţie de locaţia noilor 
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acestora (sub 30 
km) 

infrastructuri; 
Se va imbunătăţi semnificativ calitatea vieţii 

27. Creşterea 
calităţii spaţiilor 
urbane şi rurale din 
zonele montane şi 
consolidarea 
relaţiilor funcţionale 
dintre acestea 

Impact pozitiv asupra utilizării solului şi biodiversităţii  prin 
limitarea extinderii nefondate a intravilanului şi asupra 
sănătății umane prin creşterea calităţii vieţii  

28. Diversificarea 
activităţilor 
economice în zona 
montană 

Impact pozitiv asupra managementului deşeurilor prin 
reducerea volumului de deşeuri datorită creării de centre de 
reciclare a deşeurilor, posibil impact asupra biodiversităţii 
dacă nu se promovează ecoturismul şi comportamentul 
responsabil al turiştilor in ariile naturale protejate.  

29. Reabilitarea 
patrimoniului 
construit şi 
includerea acestuia 
în trasee turistice 
coerente / circuite 

Impact pozitiv asupra aerului prin incurajarea trasportului 
public şi nemotorizat, impact pozitiv semnificativ asupra 
patrimoniului construit  

30. Îmbunătăţirea 
accesibilităţii prin 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
navigaţie 

Posibile efecte negative deoarece aceste măsuri presupun 
intervenţiile in albiile râurilor ce pot conduce la modificări ale 
regimului hidrologic cu impact direct, dar şi la distanţă şi 
asupra speciilor sălbatice, habitatelor şi sistemelor ecologice 
ce depind de aceste resurse. Subliniem necesitatea evaluării 
impactului asupra mediului pentru toate proiectele de 
navigaţie ce vor fi realizate.  

31. Conectivitatea 
zonei terestre 
româno-bulgare 

“Obiectele de construire a unei autostrăzi în jurul Mării Negre 
și a unei autostrăzi maritime ar crește considerabil 
posibilitățile de comerț și dezvoltare în regiune; subliniază, 
totuși, necesitatea unor evaluări detaliate ale impactului 
asupra mediului și a cooperării în materie de supraveghere 
maritimă, pentru a asigura securitatea transporturilor maritime 
și protecția mediului; subliniază că este necesar să se 
direcționeze investiții către dezvoltarea și lărgirea capacității 
unor porturi de primă importanță de la Marea Neagră, în 
special Constanța și Varna” 
Sursa : propunere de rezoluţie a Parlamentului European 
referitoare la o strategie UE pentru Marea Neagră 

32. Dezvoltarea 
reţelei de localităţi 
prin concentrarea 
eforturilor pe axe de 
dezvoltare 

Impactul asupra solului: dezvoltarea infrastructurii rutiere va 
conduce la ocuparea unor noi suprafețe de teren. Pe 
perioada de realizare a construcției poate fi afectată calitatea 
solului  
Impactul asupra climei: orice măsură de dezvoltare a  
transportului rutier sau aerian va duce la creșterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră   
Impactul asupra biodiversităţii: realizarea unei noi 
infrastructuri poate duce la fragmentarea habitatelor, insă 
depinde de locaţia reţelelor de transport 
Deseuri –  pot fi generate cantități mari de deșeuri.  
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Patrimoniul construit – prin imbunătăţirea căilor de acces 
către acestea se poate contribui pozitiv la valorificarea 
patrimoniului 
Se va imbunătăţi semnificativ calitatea vietii. 

33. Dezvoltarea 
socio-economică a 
zonei transfrontaliere 
prin interconectarea 
reţelelor de localităţi 
din zona 
transfrontalieră 

Impactul asupra solului: dezvoltarea infrastructurii rutiere va 
conduce la ocuparea unor noi suprafețe de teren. Pe 
perioada de realizare a construcției poate fi afectată calitatea 
solului  
Impactul asupra climei: orice măsură de dezvoltare a  
transportului rutier sau aerian va duce la creșterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră   
Impactul asupra biodiversităţii: realizarea unei noi 
infrastructuri poate duce la fragmentarea habitatelor, insă 
depinde de locaţia reţelelor de transport 
Deseuri –  pot fi generate cantități mari de deșeuri.  
Patrimoniul construit – prin imbunătăţirea căilor de acces 
către acestea se poate contribui pozitiv la valorificarea 
patrimoniului 
Se va imbunătăţi semnificativ calitatea vietii. 
Totodata, masura are şi efect pozitiv prin intervenţii 
integrate/armonizate in arii protejate transfrontaliere 

34. Consolidarea 
infrastructurii de 
conectare a zonei 
transfrontaliere 

Posibile efecte negative deoarece aceste măsuri presupun 
intervenţii in albiile râurilor ce pot conduce la modificări ale 
regimului hidrologic cu impact direct, dar şi la distanţă şi 
asupra speciilor sălbatice, habitatelor şi sistemelor ecologice 
ce depind de aceste resurse. Subliniem necesitatea evaluării 
impactului asupra mediului pentru toate proiectele de 
navigaţie ce vor fi realizate. 
Interconectarea reţelei de transport a energiei electrice şi 
exploatării in cooperare a conductei de gaze va duce la 
utilizarea raţională a resurselor naturale 

35. Iniţierea şi 
promovarea politicii 
maritime integrate la 
Marea Neagră şi 
susţinerea 
iniţiativelor de 
„creştere albastră" 

Domenii prioritare pentru „creșterea albastră”: 
1. Energia albastră 

Energia marină are potențialul de a mări eficiența cu care 
sunt exploatate resursele energetice europene, de a reduce 
la minimum necesitățile de utilizare a terenurilor de către 
sectorul energetic european și de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră (cu aproximativ 65 milioane tone de CO2 în 
2020). 

2. Acvacultura 
Comisia propune să promoveze acvacultura printr-o „metodă 
deschisă de  coordonare”, bazată pe orientări strategice fără 
caracter obligatoriu, pe planuri strategice naționale 
multianuale și pe schimbul de bune practici. 

3. Turismul maritim, de coastă și de croazieră 
Fiecare dintre bazinele maritime ale Europei prezintă diferite 
provocări și oportunități, care necesită abordări adaptate. 
Administrațiile publice vor fi nevoite să adopte o abordare 
strategică față de investițiile în infrastructură, cum ar fi 
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capacitatea de acostare, instalațiile portuare și infrastructura 
de transport. croazieră 

4. Resursele minerale marine 
În cazul în care această extindere a extracției minereurilor de 
pe fundul mării se concretizează, întreprinderile europene, cu 
experiența lor îndelungată în domeniul navelor specializate și 
al manipulării subacvatice, sunt actualmente bine plasate 
pentru a furniza produse și servicii de înaltă calitate.  

5. Biotehnologia albastră 
Medicamentele antivirale Zovirax și Acyclovir au fost obținute 

din nucleozidele izolate din bureți din zona Caraibelor. 

Yondelis, obținut din animale marine mici cu corp moale, a 

fost primul medicament de origine marină împotriva 

cancerului. Explorarea biodiversității mării ajută la inţelegerea 

modului în care organismele care pot rezista la temperaturi și 

presiuni extreme și pot crește fără lumină ar putea fi utilizate 

pentru a dezvolta noi enzime industriale sau produse 

farmaceutice. În același timp, îngrijorarea cu privire la 

impactul utilizării terenurilor și la nevoia de apă a plantelor 

terestre cultivate pentru biocarburanți stimulează eforturile de 

a cerceta utilizarea algelor ca sursă de biocarburanți, 

împreună cu produsele chimice și compușii bioactivi cu o 

valoare adăugată ridicată.  

Sursa: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor 

„Creșterea albastră”: oportunități pentru o creștere sustenabilă 

în domeniul marin și maritime 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN

) 

 
 
 
 
7.2 Matricea pentru identificarea efectelor cumulate importante  
 
Legenda tabelului Matricea pentru identificarea efectelor cumulate importante 

Efect negativ   

Fără efect/efect neutru   

Efect pozitiv  



Tabel 7.4  Matricea pentru identificarea efectelor cumulate importante 
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1 Îmbunătăţirea conectivităţii la nivelul teritoriului naţional 
Proiecte: 

 finalizarea Autostrăzii A1 (coridorul IV) și A3 (Autostrada 
Transilvania și Autostrada Comarnic-Brașov). 

 consolidarea conexiunilor fizice cu zona urbană funcţională cea mai 
importantă din ţară, Bucureştiul 

 construirii Autostrăzii Moldova 

 construirea Autostrăzii Craiova-Piteşti. 

 consolidarea reţelei de transport feroviar. 

           

2 Modelul metropolelor competitive 
Proiecte : 
extindere infrastructură aeroportuară/portuară, dezvoltarea nodurilor 
intermodale, crearea de centre de logistică, reabilitare/extindere 
infrastructură de transport care asigură legătura cu parcurile industriale, 
reabilitare/extindere variante ocolire transport rutier, promovarea centrelor 
de excelenţă în cercetare, formare/consolidare clustere economice, 
consolidarea relaţiilor dintre centrele universitare și centre de producţie, 
reabilitarea/dotarea instituţiilor culturale de reputaţie supraregională, 
încurajarea unor manifestări culturale cu participare internațională, 
construirea unor centre sportive regionale, construirea unui spital regional 
cu medicină de înaltă performanță. 

           

3 Modelul oraşelor polarizatoare (nivel superior și nivel intermediar) 
Proiecte: 
Printre proiectele posibile pentru această categorie se numără: 
modernizarea de staţii de căi ferate şi autogări, reabilitare/extindere 
variante ocolire transport rutier, sprijinire sector IMM, inclusiv spin-off şi 
micro-întreprinderi high-tech, modernizare întreprinderi (dotarea cu utilaje, 
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instalaţii, echipamente de înaltă tehnologie, automatizare proces producţie), 
încurajare parteneriate cu universităţi din categoriile superioare de poli 
(filiale), modernizare campusuri universitare, modernizare și dotare secţii 
spitale. 

4 Modelul centrelor urbane cu profil specializat 
Proiecte: 
Printre proiectele posibile pentru această categorie se numără: valorificarea 
expertizei în domeniul de specializare, încurajarea dezvoltării în alte domenii 
pentru diversificarea economiei, sprijin pentru accesul IMM-urilor locale pe 
pieţe noi, construire/reabilitare infrastructură de turism, crearea unor 
centre de informare și promovarea resurselor turistice naturale şi 
antropice, programe de adaptare învăţământ liceal la specificul zonei, 
crearea centrelor de colectare cereale, legume, fructe, conform specificului 
local, creare/reabilitare silozuri, crearea de unităţi de prelucrare produse 
agricole promovarea activităţi piscicole în localităţile cu tradiţie. 

           

5 Modelul centrelor locale 
Printre proiectele posibile pentru această categorie se numără: 
reabilitare/dotare licee şi şcoli, modernizarea unităților medicale, 
crearea unor sisteme de transport public local pentru a asigura legătura 
orașelor mici cu centrele urbane apropiate (sub 30 km), reabilitarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural, infrastructură de telecomunicaţii și 
date. 

           

6 Iniţierea de proiecte de modernizare și dezvoltare a unei oferte turistice 
competitive pe piaţa turistică europeană legată de exploatarea resurselor 
turistice ale munţilor Carpați (sporturi de iarnă, drumeţia montană, vânătoare 
și pescuit sportiv, sporturi extreme, etc.), Dunării și Deltei Dunării (croaziere, 
turism ecologic şi ştiinţific, etc.), Mării Negre (sejur, croaziere), staţiuni 
balneare și balneoclimatice. 

           

7 Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de transport între oraşele 
mari (cu o populaţie peste 100.000 de locuitori) şi zona de influenţă 
urbană. 
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Acţiuni și proiecte:  
 Realizarea de centuri ocolitoare pentru municipiile reședințele 

de județ și alte localități urbane amplasate pe principalele 
artere de transport rutier. 

 Realizarea de reţele de transport alternativ nemotorizat care să 
conecteze centrul oraşului de zonele urbane şi rurale din proximitate 
(ex. transport cu bicicleta);  

  Dezvoltarea infrastructurii de transport între centrul urban și 
aeroportul din proximitate, dezvoltarea legaturilor periurbane de 
naveta, de tip cale ferată ușoară, inclusiv de legatură cu 
aeroporturile regionale.  
 

 Exemple de proiecte:  

 Realizarea de variante de ocolire pentru o serie de orașe 
precum: Brașov, Bacău, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-
Mureș, Timișoara, Suceava, Bistrița, Alexandria, Târgu-Jiu, 
Sighișoara etc.  

 dezvoltarea de trasee express de autobuz şi a infrastructurii 
aferente între principalele porţi de acces ale oraşului și 
aeroportul din proximitate); 

  modernizarea legăturilor feroviare de tip ușor pentru 
Aeroporturile din Timișoara, Iași și Cluj); 

8 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice în vederea 
conectării și asigurării accesului populaţiei din zonele urbane şi zonele 
de influenţă urbană la servicii de calitate. 
Acțiuni  
Pentru a îmbunătăţi standardele de viaţă ale populaţiei, precum și în 
vederea creşterii atractivităţii spaţiilor urbane și a zonelor de influenţă, au 
fost stabilite următoarele categorii de acţiuni:  

 Reabilitarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare pentru 
spaţiul urban și periurban şi conectarea locuințelor la infrastructură 
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dezvoltată; 

 Reabilitarea stocului de clădiri și de retehnologizare a dotărilor 
de producere a energiei termice în scopul creşterii eficienţei energetice a 
clădirilor şi reducerii gradului de poluare de la nivel urban;  

 Dotarea cu infrastructură tehnico-edilitară a zonelor rezidențiale 
nou-dezvoltate în vederea asigurării unor condiţii opţime pentru dezvoltarea 
de noi spaţii cu destinaţie rezidenţială.  

Exemple de proiecte:  

 Dezvoltarea infrastructurii cu prioritate în orașele care au sub 40% 
dintre locuințe cu acces la infrastructură de apă și canal; 

9 Renovarea patrimoniului urban construit şi punerea în valoare a 
identităţii arhitecturale. 
         Acțiuni:  

 Realizarea operaţiunilor de regenerare urbană pentru centrele 
istorice și a proiectelor de restaurare şi reabilitare a patrimoniului urban 
construit.  

 Realizarea de PUZ zone protejate in orașele cu centre istorice
Realizarea de norme și standarde tehnice privind dezvoltarea rețelelor de 
infrastructură adaptate specificului de patrimoniu și a zonelor istorice.  

 Adoptarea unor măsuri fiscale pentru stimularea investițiilor în 
reabilitarea patrimoniului cultural.  
Exemple de proiecte: 

 Regenerare urbană centru istoric Brăila, Craiova. 

           

10 Realizarea unei politici în domeniul locuirii 
Acțiuni:  

 Creşterea stocului de locuințe sociale prin - identificarea formelor 
parteneriale care să angreneze capital investiţionar în astfel de proiecte; 

 Dezvoltarea oraşului compact prin folosirea terenurilor 
neutilizate sau slab utilizate (situri industriale, foste căi ferate, terenuri 
destructurate) prin pregătirea acestor terenuri în scopul dezvoltării de 
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locuințe sau spaţii publice de calitate; 

 Dezvoltarea de noi funcţiuni pentru clădirile din domeniul 
public sau domeniul privat al statului şi administraţiilor locale care nu 
sunt folosite. 
 

11 Transformarea capitalei într-un pol de importanţă macroregională. 
Acţiuni strategice:  

 O acţiune importantă constă în finalizarea șoselei de centură a 
Bucureștiului. Imediata apropiere de Bucureşti clasează judeţul Ilfov ca 
cea de-a doua cea mai dezvoltată zonă. Astfel, conectarea facilă a celor 
două prin şoseaua de centură va putea permite un acces mai bun tuturor 
locuitorilor Bucureştiului, şi mai ales a celor care locuiesc la maxim o oră 
distanţă de acesta. 

 Extinderea sistemului public de transport al Bucureștiului către 
zona metropolitană. Extinderea mijloacelor de transport în comun 
(metrou, autobuz, tramvai și troleibuz) dinspre Bucureşti spre zona 
metropolitană reprezintă o măsură prioritară în contextul actual. De 
asemenea, accentul trebuie pus pe încurajarea transportului durabil, prin 
investiţii în pistele pentru biciclete şi aleile pietonale. 

 Instituirea și operaționalizarea zonei metropolitane București; 

 sistem de interconectare de transport la nivelul zonei metropolitane 
București;  

  racordarea rețelelor externe la rețelele zonelor metropolitane. 
Exemple de proiecte:  

 extinderea liniei de metrou între Bucureşti și aeroport; 

  modernizarea legăturilor feroviare Galați – București și 
Giurgiu-București, pentru legătura cu Aeroportul Henri Coandă;  

 modernizarea complexului feroviar București pentru transportul 
periurban de călători; 

 extinderea rețelei de metrou la nivelul întregii unități administrative 
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a municipiului București;  

  conservarea şi valorificarea centrului istoric. 

12 Sprijinirea dezvoltării aglomerărilor economice de tip cluster. 
Acțiuni: 

 Proiectarea şi dezvoltarea de platforme logistice care să 
deservească centrul urban polarizator în scopul decongestionării traficului 
urban creat de fluxurile de mărfuri.  

 Crearea premiselor pentru dezvoltarea economică bazată pe 
specializarea inteligentă.  
Tipuri de proiecte:  

 Centru de transfer intermodal la periferia marilor aglomerări 
urbane, pentru asigurarea sustenabilă a interacţiunii dintre fluxurile 
majore de mărfuri de la nivel regional cu cele locale; distribuţia 
"inteligentă" a mărfurilor în oraşe - centre de distribuţie urbană, care 
să conducă la revitalizarea unor vechi amplasamente de stații 
tehnice feroviare de la limita marilor orase; Propunerile actuale de 
realizare a terminalelor intermodale vizează locații precum: Galați, 
Drobeta-Turnu Severin, Timișoara, București, Suceava, Brașov, 
Craiova, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Pitești.  

 Crearea unui parc tehnologic-științific cu specific agricol la Moara 
Domnească;  

 Finalizarea proiectului ELI-NP din localitatea Măgurele și 
redefinirea spațiului economic adiacent; 

           

13 Crearea unei politici funciare adaptate la dinamicile urbane actuale 
acţiuni strategice: 

 Identificarea și inventarierea siturilor industriale contaminate, 
promovarea proiectelor de transformare a terenurilor contaminate de la 
nivelul oraşelor și schimbarea folosinţei acestora; 

 transformarea terenurilor industriale aflate în domeniul public; 

 transformarea terenurilor militare neutilizate aflate în domeniul 
public. 
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14 Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la rețeaua 
principală de așezări și infrastructura majoră de transport. 
Acţiuni strategice:  

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor principale de acces 
către centrele urbane din apropiere;  

 Modernizarea drumurilor care fac legătura între localitățile 
rurale și rețeaua de transport de categorie superioară (DN, DJ);  

 Modernizarea drumurilor care fac legătura între reședințe de 
comună de localitățile componente; 

 Stimularea transportatorilor de a asigura conexiunile centrelor 
urbane cu zonele rurale polarizate 

           

15 Creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea locurilor de muncă 
Acţiuni strategice:  

 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 
agriculturii în toate regiunile (modernizare ferme agricole, investiții în 
cercetare agronomică și zootehnică, etc);  

 Dezvoltarea agriculturii organice cu valoare adăugată mai mare; - 
Sprijinirea formării lanțurilor alimentare scurte, pentru consolidarea 
legăturilor dintre producători și consumatori, creșterea calității produselor și 
asigurarea unor venituri mai mari pentru comunitățile locale (ex prin 
procesarea produselor agricole primare);  

 Diversificarea activităților economice în mediul rural (dezvoltare 
a activităților legate de ocupațiile tradiționale, procesarea produselor 
agricole și silvice specifice zonei, mici activități industriale, turism) și 
formarea forței de muncă în concordanță; 

 Valorificarea tuturor resurselor naturale regenerabile existente 
(ex: plante medicinale, fructe de pădure); 

 Politică națională privind susținerea centrelor de excelență rurală. 

           

16 Asigurarea accesului echitabil în zone rurale la serviciile de interes 
general 

           



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  178  

 
 
Nr
. 
crt 

 
 

Lista proiectelor și acțiunilor 

Componentele ecosistemului evaluate 

C
a
li
ta

te
a

 

a
e
ru

lu
i 

C
a
li
ta

te
a

 

s
o

lu
lu

i 

C
a
li
ta

te
a

 

a
p

e
lo

r 

R
e
s
u

rs
e
 

n
a
tu

ra
le

 

S
it

u
ri

 N
a
tu

ra
 

2
0
0
0

, 
p

a
rc

u
ri

 

n
a
tu

ra
le

, 

re
z
e
rv

a
ţi

i 

C
a
li
ta

te
a

 

v
ie

ţi
i 

C
a
li
ta

te
a

  

p
e
is

a
ju

lu
i 

M
a
n

a
g

e
m

e

n
tu

l 

d
e
ș
e
u

ri
lo

r 

P
a
tr

im
o

n
iu

 

c
u

lt
u

ra
l 

Z
g

o
m

o
t 

R
is

c
u

ri
 d

e
 

m
e
d

iu
 

Acțiuni: 

 Identificarea și stimularea dezvoltării localităților cu rol de 
servire intercomunală în zonele lipsite de orașe. 

 Identificarea soluțiilor pentru asigurarea serviciilor medicale și de 
educație în întreg teritoriul național (ex: servicii itinerante, transportul elevilor 
în școli, servicii la distanță, includerea în strategii de dezvoltare locală, etc) 
Exemple de proiecte:  
 proiect pilot tele-medicină în Delta Dunării. 

17 Valorificarea potențialului teritorial local al zonelor rurale prin 
includerea acestora în circuitele turistice 
Acţiuni: 

 menținerea patrimoniului cultural material și imaterial, inclusiv 
prin proiecte de promovare a tradițiilor locale;  

 Stimularea agroturismului și agriculturii tradiționale;  

  Relaționarea aşezămintelor culturale cu tradiții și obiceiuri;  

 Activități de animare a populației în vederea menținerii tradițiilor; 

 Programe pentru instalarea tinerilor fermieri;  

 Stimularea strategiilor de dezvoltare locală bazate pe valorificarea 
resurselor specifice (de tipul Strategia Deltei Dunării); 

 Conservarea și promovarea valorilor de patrimoniu natural și de 
peisaj; 

 Adoptarea unor măsuri fiscale pentru stimularea investițiilor în 
reabilitarea patrimoniului cultural 
 Exemplu de proiect:  

 Realizarea unui inventar și ghid de valorizare a peisajelor și 
patrimoniului natural și cultural din mediul rural. 

           

18 Consolidarea cooperării administrativă între autoritățile publice locale 
în vederea realizării unor atribuții de putere publică pentru care nu mai 
au resurse (planificare teritorială, politici fiscale etc) 
Acțiuni: 
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 Proiecte de dezvoltare a resurselor umane și dezvoltare a 
capacității instituționale a autorităților locale;  

 Sprijinirea cooperării intercomunale: grupuri de acțiune locală, 
asociații de dezvoltare intercomunitară, etc;  

  instituirea unor structuri care să asigure activități de consiliere a 
primariilor din zonele rurale pe acest domeniu. 

19 Diversificarea activităților economice în zona montană. 
Acţiuni strategice:  
 Crearea platformelor de preluare, sortare, condiţionare, păstrare, 
ambalare şi analiză a produselor cu specific; 
 Încurajarea realizării și promovarea unor mărci cu specific 
teritorial;  
 Susținerea unei cercetări aplicative în domeniile relevante pentru 
sectorul primar, în special cercetări silvice, agricole și piscicole;  
 Creșterea accesibilității fondului forestier prin continuarea finanțării 
de proiecte de drum forestier, la nivelul zonelor montane, prin intermediul 
PNDR 2014-2020;  
 Stimularea parteneriatelor public private, prin Grupurile Locale și 
prin Strategii integrate de dezvoltare socio-economică (PNDR);  
 Încurajarea practicării profesiilor tradiţionale în zonele cu 
potenţial de valorificare în turism (Munţii Apuseni, Munţii Banatului, Munții 
Mehedinţi, Carpații Meridionali, Zona Munţilor Ciuc și Nemira, Obcinele 
Bucovinei, Oaş-Maramureş); 
 Reamenajarea terenurilor, a clădirilor și a siturilor industriale 
dezafectate și abandonate, și pregatirea lor pentru noi activități 
economice, în funcție de cerere și de potențial;  
 Stabilirea unor centre zonale de formare profesională pentru tineri;  
 Reintroducerea învățământului profesional cu profil de agricultură 
montană;  
  Susținerea recrutării tinerilor pentru IMM-urile locale;  
  Stimularea dezvoltării turismului activ, de aventură, în zonele 
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montane, și a stațiunilor montane pentru sporturi de iarnă, în relație cu 
eficiența economică și cu dinamica schimbărilor climatice;  
 Crearea unor centre de reciclare a deşeurilor; 
 Submăsura 13.1 „Plăți compensatorii în zona montană” instrument 
prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone 
unde producția agricolă este afectată de condițiile climatice și de relief din 
cauza caracteristicilor de altitudine și pantă din zonele montane (art. 32 (2) 
al Regulamentului (UE) 1305/2013) PNDR 2014-2020;  
 Modernizarea infrastructurii de primire turistică;  
  Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement; 
 Dezvoltarea infrastructurii de informare și promovare turistică;  
 Amenajarea infrastructurii specifice turismului montan (inclusiv 
domenii integrate schiabile); 

20 Conservarea ariilor naturale protejate și a biodiversității zonelor 
montane. 
Acțiuni:  

 Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor 
punând accentul pe colectarea selectivă și pe valorificarea deșeurilor 
reciclabile și a biodeșeurilor, prin procesare și prin transformarea în 
energie; 

 Protejarea surselor de apă potabilă, prin respectarea strictă a 
distanțelor legale la forajele și izvoarele de exploatare a apei potabile și 
prin protecția sistematică a solului;  

  Respectarea strictă a coridoarelor naturale și a zonelor de 
protecție aferente; 

  Conservarea strictă pădurilor virgine și cvasi‐virgine; 

  Programe de reîmpădurire a suprafeţelor forestiere degradate;  

 Cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor sălbatice 
de interes comunitar și stabilirea sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a acestora;  
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 Elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate; 

 Dotarea și echiparea administrațiilor ariilor naturale protejate și 
organizarea infrastructurii de vizitare și cercetare respectând principiile de 
protecție a mediului, folosind soluții eficiente economic;  

  Amenajarea de campinguri în zonele turistice;  

 Inventariere națională a traseelor montane;  

  Eliminarea completă a activităților poluatoare sau distructive 
(balastiere, deversări, micro-hidrocentrale) din cadrul zonelor protejate; 

 Monitorizarea sistematică și constantă a presiunii turistice în 
zonele protejate. Conservarea identităţii naţionale şi creşterii atractivităţii 
spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit 

21 Valorificarea potențialului fluviului Dunărea 
Următoarele acţiuni strategice contribuie la implementarea măsurii: 

 Amenajarea malului de nord în vederea atragerii acesteia în 
sfera activităţilor antropice, cu conservarea şi valorificarea 
potenţialului acvatic. 

 Valorificarea teritoriilor reprezentate de salba de insule 
dunărene.Componentă complementară intervenţiilor de regularizare 
o reprezintă valorificarea unor teritorii constituite de un număr de 
insule în albia Dunării aflate în condiţii aproape sălbatice cu floră şi 
faună puţin afectate de acţiune antropică.  

Exemplu de proiect: Valorificarea salbei de insule între Calafat-Rast (RO) şi 
Vidin-Lom (BG). 

           

22 Îmbunătăţirea accesibilităţii prin dezvoltarea infrastructurii de 
navigaţie 
Porturi specializate pe Dunăre 

           

23 Îmbunătăţirea accesibilităţii prin traversări ale fluviului și rețeaua de 
localităţi 
Următoarele acţiuni strategice sunt propuse în scopul implementării acestei 
măsuri:  
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Susținerea dezvoltării armonioase a orașelor pereche – Polii urbani 
transfrontalieri  
Exemple de proiecte:  
- Axa de dezvoltare: București–Ruse–Veliko Târnovo+legătură feroviară 
regională București–Giurgiu. 
- Sistemul de poduri Giurgiu – Ruse. 
- Un nou punct de traversare România Bulgaria la Turnu Măgurele (RO)-
Nikopole(BG). 
- Cel puțin un nou pod peste Dunăre (posibile amplasamente: Bechet, 
Turnu Măgurele, Giurgiu, Călărași). 

24 Dezvoltarea reţelei de localităţi 
Crearea zonei de dezvoltare transfrontalieră Medgidia-Călăraşi-
Silistra–Dobrich 
Cluster transfrontalier de cooperare turistică costieră 
Management comun pentru prevenirea riscurilor 
Exemplu de proiect: Conectarea reţelelor de electricitate şi gaze la 
sistemul de avertizare timpurie transfrontalieră pentru cutremure de 
pământ. 
Consolidarea axei de dezvoltare Constanţa – Varna 

           

25  Dezvoltarea reţelei de localităţi prin concentrarea eforturilor pe axe de 
dezvoltare 
Exemple de proiecte:  
- Cale ferată Timişoara-Szeged şi Arad-Szeged în zona transfrontalieră 
de dezvoltare integrată Timişoara-Arad-Szeged. 
- Cale ferată, de interes regional pentru axa de dezvoltare Oradea-
Debrecen. 
- Dezvoltarea armonizată a infrastructurii aeroportuare pentru în aria Oradea 
Debrecen. 
- Drum expres Vállaj-Satu Mare- Baia Mare pentru axa de dezvoltare Baia 
Mare - Satu-Mare – Nyíregyháza. 

           

26 Gestiunea integrată a bazinelor hidrografice în scopul asigurării            
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calităţii apelor şi rezilienţa la catastrofe naturale şi tehnologice 
Exemplu de proiect: Sistem de alertare timpurie pentru accidente 
tehnologice pe Crişuri 

27 Dezvoltarea şi consolidarea serviciilor medicale şi de urgenţă pentru 
zona transfrontalieră 
Exemple de proiecte:  
- Armonizarea sistemelor de asiguare de sănătate din România și 
Ungaria în zona transfrontalieră, odată cu consolidarea infrastructurii 
spitalicești în localitățile românești din zona transfrontalieră. 
- Servicii de urgenţă de tip integrat SMURD. 

           

28 Dezvoltarea socio-economică a zonei transfrontaliere prin 
interconectarea reţelelor de localităţi din zona transfrontalieră 
Exemplu de proiect: Zona de dezvoltare Halmeu-Nevetlenfalu 
Acţiune: Protecția patrimoniului natural transfrontalier. 
Exemplu de proiect: Rezervaţie naturală transfrontalieră Vişeu; 

           

29 Creșterea conectivității teritoriului și accesibilității în zona 
transfrontalieră 
Acţiune: Dezvoltare zone urbane fucţionale transfrontaliere  
Exemple de proiecte:  
- Zona de dezvoltare metropolitană transfrontalieră Iaşi 
- Zona de dezvoltare metropolitană Galaţi-Brăila 

           

30 Protejarea zonei transfrontaliere 
Exemplu de proiect:  
Valorificarea sistemului de avertizare timpurie de inundaţii pe Prut 

           

31 Consolidarea infrastructurii de conectare a zonei transfrontaliere 
Acţiune: Navigabilitatea pe Prut 
 Exemplu de proiect: Regularizarea cursului râului Prut 
Acţiune: Interconectarea sistemelor de transport a energiei  
Exemple de proiect: - Facilitarea exploatării în cooperare a conductei de 
gaze naturale Iaşi-Ungheni 
- Interconectarea reţelelor de transport energie electrică 
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- Construcţia cel puţin a două porturi noi pe Prut, locaţii posibile: 
Oancea, Fălciu, Risești, Prisăcani. 
- Infrastructură de gestiune trafic la podul Rădăuţi-Lipcani 

32 Protecția patrimonului natural Delta Dunării 
Exemplu de proiect: Observator ecologic transfrontalier 

           

33 Îmbunătăţirea infrastructurii de accesibilitate și de comunicaţie 
Acţiune: 
 Dezvoltarea infrastructurii pentru turism ecologic  
Exemple de proiecte:  
- Drum de biciclete Orşova – Gura Nerei  
 - Protecția comună a patrimoniului natural și cultural 

           

34 Axa de dezvoltare Timişoara – Belgrad 
Exemplu de proiect: Autostrada Timişoara-Vrsec-Beograd 

           

35 Dezvoltarea zonei costiere a Mării Negre pe baza unui plan de 
amenajare integrat al teritoriului zonal  
Acţiune: Sprijinirea dezvoltării rețelei de localități 

           

36 Intervenţii pentru conservarea şi valorificarea subsitemului natural 
costier 
 Acţiune: Creşterea nivelului de rezilienţă faţă de riscurile specificede 
hazard natural/ tehnologic  
Exemplu de proiect: Reducerea vulnerabilităţii localităţilor la inundaţii 
cauzate de fenomene de precipitaţii torenţiale. 
Exemplu de proiect: - Intervenţii de amenajare de protecţie a plajelor faţă de 
efectele erozive marine 
Sistem de protecţie a patrimoniului natural la vărsarea Dunării în Marea 
Neagră 

           

37 Intervenţii pentru asigurarea conectivităţii zonei de coastă, atât faţă de 
teritoriul de influență cât și între centrele costiere româneşti 
Exemplu de proiecte: - 
-Cale ferată dublă, electrificată Constanţa- Mangalia respectiv 
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Medgidia-Tulcea.  Dublarea și electrificarea căii ferate Constanţa-
Mangalia și a căii ferate Medgidia-Tulcea ar creşte potenţialul 
transportului multimodal în zona costieră. Conectarea nodului TEN-T 
Constanţa cu centrele socio-economice complementare Tulcea şi 
Mangalia ar facilita construirea unei axe de dezvoltare dobrogene.  
- Infrastructură aeroportuară pentru modul complemetar de transport 
aviatic  Ţinta intervenţiilor este extinderea reţelei aeroportuare existente 
(Tulcea, Mihail Kogălniceanu) cu amenajări pentru hidroavioane în 
conexiune cu porturile navale, respectiv la Mangalia, Constanţa şi Sulina. 
Efectul intervenţiilor ar crea modalităţi rapide de transport de pasageri între 
zone de interes turistic ridicat. 
Acţiune: Intensificarea cooperării între porturile româneşti  
Exemple de proiecte: 
 - Cooperare portuară Sulina-Constanţa-Mangalia 
-Infrastructură portuară pentru transport de gaz natural lichefiat 

38 Dezvoltarea potenţialului turistic a zonei costiere româneşti.  
 Acţiune: Intervenţii în potenţialul de primire vizitatori 
Exemple de proiecte: Spaţii de cazare variate, accesibile, Creşterea 
gradului de siguranţă al turistului. Intervenţiile pot avea caracterul de 
stimulare a iniţiativei preponderent private. 
Acţiune: Valorificarea patrimoniului construit şi cel natural  
Exemplu de proiect: Crearea clusterelor de furnizori de serviciu şi de atracţii 
turistice. 
Acţiune: Consolidarea infrastructurilor portuare de la Marea Neagră în 
scopuri turistice  
Titlu proiect: Includerea porturilor româneşti în lanţurile de croaziere 
maritime – sistemul de „harbor break”. 

           

Din tabelele de mai sus observam ca obiectivelor relevante de mediu:OMR19 Reducerea cantităţii de de precum si OMR2 
Reducerea impactului presiunii antropice asupra biodiversitatii trebuie sa li se acorde o atentie deosebita.  
Masuri suplimentare pentru reducerea impacturilor semnificative asupra mediului:   
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 Facilitățile turistice noi în arii protejate ar trebui să beneficieze de sprijin numai dacă promovează ecoturismul 

 Investigarea posibilității de extindere a malurilor râului pentru a permite dezvoltarea naturală a zonelor umede  

 Transportul de mărfuri spre/dispre port se va face pe cale ferată 

 Asigurati-vă că noua infrastructură de transport, prin impactul său general, nu duce la fragmentarea habitatului 

Propuneri de includere in SDTR din partea consultantului:  

 Trebuie să se acorde o atentie deosebită  promovării mersului cu bicicleta cat si includerea în SDTR a unei 
propuneri de infrastructură pentru biciclete in Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Cluj-Napoca, 
Timişoara. 

 Includerea în SDTR in  Lista proiectelor și acțiunilor a infiintării  centrelor de reciclare/valorificare a 
deseurilor din constructii și demolări in Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara etc. 
deoarece astfel cantitatea de deseuri din C&D va creste semnificativ si aceste deseuri vor ajunge la gropile de gunoi 
contrar prevederilor Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor  
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CAPITOLUL VIII  Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra 
sănătății, în context transfrontieră 
 
 
Din punct de vedere al efectelor asupra mediului şi sănătăţii umane în context 
transfrontieră, relevanţă pot prezenta măsurile ce vizează în principal cooperarea 
teritorială-transfrontieră, interregională și transnațională:  
 

1. Măsuri teritoriale pentru granița de sud, Bulgaria în zona fluvială 

 Valorificarea potenţialului fluviului Dunărea 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii prin dezvoltarea infrastructurii de navigaţie 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii prin traversări ale fluviului si reţeaua de localităţi 
2. Măsuri teritoriale pentru granița de sud, Bulgaria în zona terestră 

 Conectivitatea zonei terestre româno-bulgare 

 Dezvoltarea reţelei de localităţi 
3. Măsuri teritoriale pentru granița de vest, Ungaria 

 Dezvoltarea reţelei de localităţi prin concentrarea eforturilor pe axe de 
dezvoltare 

 Gestiunea integrată a bazinelor hidrografice în scopul asigurării calităţii apelor 
şi rezilienţa la catastrofe naturale şi tehnologice 

 Dezvoltarea şi consolidarea serviciilor medicale şi de urgenţă pentru zona 
transfrontalieră 

4. Măsuri granița de nord Ucraina 

 Dezvoltarea socio-economică a zonei transfrontaliere prin interconectarea 
reţelelor de localităţi din zona transfrontalieră 

5. Măsuri teritoriale pentru granița de est Republica Moldova  

 Creşterea conectivităţii teritoriului si accesibilităţii în zona transfrontalieră 

 Protejarea zonei transfrontaliere 

 Consolidarea infrastructurii de conectare a zonei transfrontaliere 
6. Granița de est Ucraina- sectorul Giurgiulești Dunăre- Marea Neagră-

Brațul Chilia 

 Protecția patrimonului natural Delta Dunării 
7. Granița de sud-vest Serbia fluvială (valea Timocului) – Gura Nerei  

 Îmbunătăţirea infrastructurii de accesibilitate si de comunicaţie 
8. Granița de sud-vest Serbia terestră Gura Nerei – Triplex Confineum Beba 

Veche  

 Axa de dezvoltare Timişoara – Belgrad 
 
România participa la 11 programe de cooperare teritorială, şi anume:  
 
1. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA INTERREG EUROPE 
2. PROGRAMUL TRANSNATIONAL DUNAREA 2014-2020 
3. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERACT III 2014-2020 
4. PROGRAMUL OPERATIONAL URBACT III 
5. PROGRAMUL EUROPA CENTRALA 2014-2020 
6. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA-
SLOVACIA-ROMANIA-UCRAINA 2014-2020 
7. PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ DINTRE ROMÂNIA ȘI 
UNGARIA ÎN PERIOADA 2014-2020 
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8. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – 
BULGARIA 2014-2020 
9. PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – 
REPUBLICA SERBIA 2014-2020  
10. PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ DINTRE ROMÂNIA ȘI 
MOLDOVA ÎN PERIOADA 2014-2020 
11. PROGRAMUL EUROPA CENTRALA 2014-2020 
 
Potențial impact transfrontalier al activităților propuse poate fi redus sau eliminat prin 
următoarele măsuri:  

 Asigurarea că noua infrastructură, prin impactul său general, nu duce la 
fragmentarea habitatului; 

 A se lua în considerare investigarea posibilității de extindere a malurilor 
râurilor pentru a permite dezvoltarea naturară a zonelor umede; 

 Asigurarea ca activitățile din port nu vor impiedica amplasarea şi funcţionarea 
unor generatoare eoliene in larg. A se lua în considerare o posibilă combinare 
a realizării generatoarelor eoliene din larg și a facilităților portuale; 

 Asigurarea că transportul de mărfuri spre/dispre port se face pe calea ferată; 

 Trebuie să se promoveze utilizarea combustibililor alternativi; 

 În scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății umane, ar trebui să se 
acorde o atenție specială aspectelor generatoare de zgomot și de poluare a 
aerului încă din perioada de planificare a proiectelor referitoare la transport și 
management al energiei (construcții, dezvoltări de infrastructură). 
 

Programele de cooperare transfrontalieră trebuie supuse evaluării strategice de 
mediu si/ sau evaluării adecvate, după caz. 

In prezent, majoritatea programelor de cooperare transfrontalieră sunt in procedura 
de  evaluare strategică de mediu/evaluare adecvată. 

Toate programele cu arie de aplicare in zona transfrontalieră cuprinse in SDTR 
(Bulgaria, Ungaria şi Serbia) au parcurs deja procedura de evaluare strategică 
de mediu sau se află in procedură. Evaluarea impactului in context 
transfrontier s-a făcut in cadrul acestor proceduri.  

Mai jos sunt prezentate programele cu arie de acţiune transfrontalieră.  

1. PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – 

REPUBLICA SERBIA 2014-2020 RAPORT DE MEDIU VERSIUNE DE 

LUCRU – 26.08.2014 

Obiective şi domenii de intervenţie 
1. Promovarea ocupării forţei de muncă şi consolidarea serviciilor de bază pentru  o 
creştere inclusivă (prioritatea tematică a) 
2. Protecţia mediului şi managementul riscurilor (prioritatea tematică b) 
3. Mobilitate şi accesibilitate sustenabilă (prioritatea tematică c) 
4. Atractivitate pentru un turism sustenabil (prioritatea tematică d) 

 Axa prioritară 1 – Promovarea ocupării forței de muncă și servicii pentru o 

creștere favorabilă incluziunii 

Obiective specifice 
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1-1 Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, acces la 
piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului. 
1-2 Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, pe baza  
îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi ale graniţei 
prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la 
servicii medicale, servicii sociale, servicii ce  sprijină accesul la învăţământul 
primar moderne şi eficiente. 
1-3 Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona transfrontalieră 
promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul constrângerilor 
datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră. 
 

 Axa prioritară 2 – Protecția mediului și managementul riskurilor 

2-1 Creşterea gradului de protecţie şi valorificarea sustenabilă a resurselor 

naturale, îmbunătăţirea capacităţii şi extinderea acţiunilor organizaţiilor şi 

organismelor implicate în protecţia mediului şi valorificarea sustenabilă a 

resurselor naturale. Promovarea reţelelor transfrontaliere pentru educaţie şi 

studii privind resursele de mediu. 

2-2 Dezvoltarea capacităţii de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate 
transfrontalieră şi  acţiuni comune pentru sisteme inovatoare de protecţie a 
mediului, atenuarea şi prevenirea accidentelor şi dezastrelor de mediu, reacţii 
în situaţii de urgenţă, pregătirea şi conştientizarea urgenţelor de mediu. 
 

 Axa prioritară 3 – Mobilitate sustenabilă și accesibilitate 

3-1 Promovarea realizării unui standard îmbunătăţit şi omogen în transportul  
public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătăţită şi eficienţa 
infrastructurii de transport şi serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră şi  
integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE. 
 
3-2 Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen în 
infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, prin 
acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente  (inclusiv 
internet, energie) 
 

 Axa prioritară 4 –Atractivitate pentru turism sustenabil  

4-1 Dezvoltarea economiei turismului local, pe baza promovării unei valorificări 
culturale şi recreaţionale sustenabile a patrimoniului natural şi cultural.  
Promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de 
turism şi atracţii în zona eligibilă, creând atracţii turistice şi culturale inovatoare 
pe baza resurselor naturale şi culturale comune, îmbunătăţind atractivitatea 
reţelelor şi traseelorturistice transfrontaliere. 
4-2 Creşterea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calităţii serviciilor 
turistice, pe baza unei valorificări sustenabile a patrimoniului natural şi cultural.  
Dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor pentru îmbunătăţirea calităţii şi 
cantităţii serviciilor şi produselor turistice în reţelele şi parteneriatele comune 
pe cele două părţi ale graniţei. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  190  

Îmbunătăţirea calităţii şi sustenabilităţii infrastructurii turistice şi accesibilităţii 
resurselor menţionate mai sus. 
 

 Axa prioritară 5 – Asistență tehnică 

Scopul priorităţii este promovarea unei implementări eficiente şi efective a 

Programului, asigurând funcţionarea eficientă a organismelor şi comitetelor 

Programului. 

 

Obiectivele strategice ale 
programului în 
perioada actuală de 
programare, buget. 

Axele prioritare Aria 
eligibilă 
comună 
cu RO-RS 

Program 
planifica 
t 2014 - 
2020 

INTERREG IV 
Îmbunătățirea, prin 
mijloace de cooperare 
inter-regională, eficacității 
politicilor de dezvoltare 
regională în domeniile 
inovării, economiei 
cunoașterii,mediu și 
prevenirea riscurilor și 
competitivității crescute în 
Europa. 
Buget 420 Mil Euro 

AP1: Inovare și  
economia 
cunoșterii 
AP2: Mediu și  
prevenirea 
riscurilor 

Serbia nu este 
eligibilă, tot 
teritoriul 
României 

INTERREG  
Europa  
confirmat 

SEE 
Îmbunătățirea procesului 
de integrare teritorială, 
economică și socială și 
contribuția la coeziune, 
stabilitate și competitibitate 
prin dezvoltarea de 
parteneriate de importanță 
strategică. 
Budget 246 Meuro 

AP1: Faciliatarea  
inovării și  
antreprenoriatului 
AP2: accesibilitate 
AP3: sinergii  
transnaționale 
pentru  
arii cu dezvoltare  
sustenabilă 

Întreaga arie overlapping 
Împărțită în doua 
programe, 
ariaeligibilă  
RO-RS a Regiunii  
Dunării și Adriatic  
(RS) suprapunându-
se 

IPA CBC Ungaria Serbia 
Facilitarea unei regiuni 
armonizate și  
cooperante cu un mediu 
sustenabil și sigur 
Budget 21,7 Meuro 

AP1: Infrastructură 
și  
mediu 
AP2: Economie,  
educație și cultură 

Serbia –
Banatul  
Central și de 
Nord 

Confirmat 

IPA CBC Bulgaria Serbia 
Întărirea coeziunii 
teritoriale a regiunii de 
graniță Bulgaria – Serbia, 
competitivitatea  
și sustenabilitatea 
dezvoltării prin cooperare 
în domeniile economic, 
social și de mediu peste 

AP1: Dezvoltarea  
infrastructurii de 
scară  
mică AP2: 
Îmbunătățirea 
capacității pentru  
planificare 
comună,  
rezolvarea 

Serbia Borsk Confirmat 
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granițele administrative 
Budget 13,5 Meuro 

roblemelor  
și dezvoltare. 

FEDR CBC Ungaria 
Romania 
Apropierea oamenilor, 
comunităților și actorilor 
economici din regiunea de  
graniță pentru facilitarea 
dezvoltării comune a ariei 
de cooperare, construind 
pe baza punctelor forte 
cheie ale regiunii de 
graniță. 
Budget 275 MEuro 

AP1: 
Îmbunătățirea  
condițiilor cheie 
ale  
dezvoltării comune  
sustenabile in aria 
de  
cooperare. 
AP2: Întărirea 
coeziunii 
economice și 
sociale a regiunii 
de graniță 

Romania Timis Confirmat 

FEDR CBC Bulgaria 
Romania 
Apropierea oamenilor, 
comunităților și actorilor 
economici din regiunea de  
graniță pentru a participa 
în dezvoltarea comună a 
regiunii de graniță, folosind 
resursele șă avantajele 
umane, naturale și  
de mediu. 
Budget 262 M euro 

AP1: 
Îmbunătățirea  
mobilității 
informației  
si comunicării 
AP2: Utilizarea  
sustenabilă și 
protectia  
naturii, 
managementul  
riscurilor 
AP3: Dezvoltarea  
economică si 
coeziune  
socială 

Romania 
Mehedinți 

Confirmat 

 
OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE ŞI EVALUAREA STRATEGIEI PROPUSE 
URMĂRITE ÎN CADRUL PROGRAMULUI  
3.1 Obiective de protejare a mediului, stabilite la nivel internaţional, comunitar 
sau la nivelul Statului Membru, care sunt relevante pentru plan sau program 
Cel mai important cadru de referinţă pentru mediu pentru Programul IPA CBC  
România - Serbia 2014-2020 este reprezentat de priorităţile definite în pilonul de 
mediu al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Pilonul de mediu EUSDR se 
concentrează pe trei Domenii Prioritare care trebuie integrate cu alte politici: 

 Restaurarea şi menţinerea calităţii apelor, 

 Gestionarea riscurilor de mediu; 

 Conservarea biodiversităţii, peisajelor şi calităţii aerului şi solului 

Obiectivele de mediu relevante  pentru domeniile prioritare de mai sus sunt: 
- Realizarea obiectivelor de management stabilite în Planul de Management 

pentru Bazinul Fluviului Dunărea 

 - Reducerea nivelurilor de nutrienţi din fluviul Dunărea pentru a permite 

recuperarea ecosistemelor Mării Negre la condiţii similare celor din perioada anilor 

1960. 
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- Protejarea populaţiilor viabile ale speciilor de sturion din Dunăre 

- Elaborarea, adoptarea şi implementarea planurilor de management sub -

bazinal, precum sub-bazinele Sava, Tisa şi Prut 

- Implementarea planurilor de management al riscurilor de inundaţie pe Dunăre 

- ce trebuie pregătite până în 2015 în baza Directivei privind Inundaţiile - care 

vor include reducerea semnificativă a riscului de inundaţie până în 2021, luând 

în considerare şi eventualele impacturi ale schimbării climatice 

- Actualizarea inventarului de puncte de risc accidental la nivelul Bazinului 

Dunării până în 2013 

- Oprirea deteriorării în starea tuturor speciilor şi habitatelor acoperite de 

legislaţia naturală UE şi realizarea unei îmbunătăţiri semnificative şi 

măsurabile, adaptate la nevoile speciale ale Regiunii Dunării până în 2020 

- Protejarea populaţiilor viabile ale speciilor de sturion din Dunăre şi alte specii 

de peşti indigene până în 2020. 

- Reducerea cu 25% a zonei afectate de eroziunea solului ce depăşeşte 10 

tone pe hectar până în 2020. 

- Până în 2020, ecosistemele şi serviciile lor sunt menţinute şi dezvoltate prin 

înfiinţarea unei infrastructuri verzi şi restaurarea a cel puţin 15% din 

ecosistemele degradate 

- Până în 2020, speciile externe invazive şi căile lor sunt identificate şi 

prioritizate, speciile de prioritate sunt controlate şi eradicate, iar căile sunt 

gestionate pentru a preveni introducerea şi stabilirea unor noi specii externe 

invazive. 

 

 

2. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – 

BULGARIA 2014-2020 

 
Strategia Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020 
se bazează pe cinci Obiective Tematice (OT) care sunt aliniate cu aspectele 
identificate ca fiind cele mai de dorit pentru a fi rezolvate prin cooperare 
transfrontaliera:  
 

 Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 

prevenirii şi gestionarii riscului.  

 Obiectivul tematic 6: Conservarea şi protecția mediului şi promovarea 

utilizării eficiente a resurselor. 

 Obiectivul tematic 7: Promovarea sistemelor de transport durabile și 

eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. 

 Obiectivul tematic 8: Promovarea ocupării forței de munca 

sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forţei de muncă. 
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 Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a persoanelor interesate și a unei administrații 

publice eficiente. 

Axa Prioritara 1: O regiune bine conectată  
Corespunde “OT 7: promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” din obiectivele tematice definite 
prin Regulamentul UE 1301/2014, Art.5. În cadrul acestei Axe Prioritate au fost 
selectate 2 priorităţi de investiții: PI-7b și PI-7c şi au fost definite obiectivele specifice 
OS 1.1 şi, respectiv, OS 1.2. 
 

 PI-7b: stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale  

OS 1.1: Sprijinirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a 
sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai 
bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T. 

 PI-7c: dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care 

respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au 

emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 

sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor 

multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a 

promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local 

OS 1.2: Creșterea nivelului de coordonare privind siguranța 
transportului  
 

Axa Prioritara 2: O regiune verde 
Corespunde “OT 6: conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente 
a resurselor” din obiectivele tematice definite prin Regulamentul UE 1301/2014, Art.5. 
În cadrul acestei Axe Prioritate au fost selectate 2 priorităţi de investiții: PI-6c și PI-
6d, pentru care au fost definite obiectivele specifice OS 2.1 şi, respectiv, OS 2.2.  

 PI-6c: conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural. 

OS 2.1: Îmbunătățirea protecției şi utilizării durabile a resurselor şi 
patrimoniului natural şi a patrimoniului cultural. 

 PI-6d: protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum 

și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 

2000 și infrastructuri ecologice 

OS 2.2: Îmbunătățirea managementului durabil al ecosistemelor din 
zona transfrontaliera  

 
Axa Prioritara 3: O regiune sigura 

Corespunde “OT 5: promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a 
gestionării riscurilor” din obiectivele tematice definite prin Regulamentul UE 
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1301/2014, Art.5. In cadrul acestei Axe Prioritate a fost selectata o prioritate de 
investiții: PI-5b, pentru care a fost definit obiectivul specific OS 3.1.  

 PI-5b: promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri 

specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 

unor sisteme de gestionare a dezastrelor 

OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea 
transfrontalieră. 

 
Axa Prioritara 4: O regiune calificată şi inclusivă 

Corespunde “OT8: promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și 
sprijinirea mobilității forței de muncă” din obiectivele tematice definite prin 
Regulamentul UE 1301/2014, Art.5. In cadrul acestei Axe Prioritate a fost selectata 1 
Prioritate de Investitii: PI-8 (CTE36–i), pentru care a fost definit obiectivul specific OS 
4.1.  

 PI-8 (ETC (i)): promovarea sustenabilității și calității locurilor de 

muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea 

piețelor forței de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 

transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării 

forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea 

comuna 

OS 4.1: Crearea unei zone transfrontaliere integrate în privința ocupării 
și mobilității forței de munca 
 

Axa Prioritara 5: O regiune eficienta  
Corespunde “OT 11: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 
persoanelor interesate și a unei administrații publice eficiente” din obiectivele 
tematice definite prin Regulamentul UE 1301/2014, Art.5. In cadrul acestei Axe 
Prioritate a fost selectata o prioritate de investiții: PI-11 (CTE–iv), pentru care a fost 
definit obiectivul specific OS 5.1.  
 

 PI-11 (ETC (iv)): consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o administrație 

publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și 

administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. 

  
OS 5.1: Creșterea capacitații de cooperare şi a eficientei instituțiilor 
publice în contextul cooperării transfrontaliere. 

Programul operaţional cuprinde axa prioritară de asistenţă tehnică dedicată asigurării 
unui management şi a unei implementări eficiente a acestuia. Deoarece acţiunile 
indicative finanţate în cadrul acestei axe prioritare nu au impact asupra mediului, axa 
de asistenţă tehnică nu va fi tratată în secţiunile următoare ale raportului.  
Obiective Relevante de Mediu 

                                                 
36 Conform Regulamentului UE 1299/2014, art. 7 (1)-(a/i). 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  195  

1. Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi 

capacitatea de susţinere a capitalului natural 

2. Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare 

profesională, sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de 

evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe piaţa muncii 

3. Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de 

vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea 

fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi 

servicii; 

4. Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor 

planuri de măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale 

sau antropice 

5. Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea 

avantajelor comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele 

privind menţinerea fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi 

protejarea mediului; 

6. Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor 

proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, 

energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi 

serviciilor sociale; 

7. Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural 

naţional; racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea 

vieţii. 

 
 

3. PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ DINTRE ROMÂNIA 

ȘI UNGARIA ÎN PERIOADA 2014-2020. 

 
 

Axa prioritară 1: Protecția comună şi utilizarea eficientă a valorilor 
comune şi a resurselor (Cooperarea pe resursele naturale şi culturale) 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și 
eliminarea blocajelor (Cooperarea privind accesibilitatea) 

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea  
pieței forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea pe soluţii de afaceri) 

Axa prioritară 4: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
și a oricărei forme de discriminare (Cooperarea pe soluții sociale) 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii și a gestionării riscurilor şi 
prevenirea dezastrelor (Cooperarea pe gestionarea riscurilor) 

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni (Cooperarea transfrontalieră) 

Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică 
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 Axa prioritară 1: Protecția comună şi utilizarea eficientă a valorilor 

comune şi a resurselor  

o Prioritatea de investiții 6 / b 

Investiția în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele Acquis-ului de mediu al 
Uniunii și pentru a răspunde nevoilor identificate de către Statele Membre, pentru o 
investiție care merge dincolo de aceste cerințe.  
Obiectivul specific: îmbunătățirea calității râurilor transfrontaliere sau 
îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere 

o Prioritatea de investiții 6 / c 

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 
Obiectivul specific: utilizarea durabilă a patrimoniului istoric, cultural și natural 
în cadrul ariei eligibile 

 Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și 

eliminarea blocajelor (Cooperarea privind accesibilitatea) 

o Prioritatea de investiții 7 / b 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T 
Obiectivul specific 7 / b 1: îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere 

o Prioritatea de investiții 7 / c 

Dezvoltarea și îmbunătățirea  sistemelor de transport  ecologice (inclusiv cu zgomot 
redus), și cu emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 
sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor  multimodale  și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel 
regional și local 
Obiectivul specific: creșterea procentului de pasageri, folosind modalităţi 
durabile de transport transfrontalier 

 Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea  

pieței forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea pe soluţii de afaceri) 

o Prioritatea de investiții 8 / b 

Susținerea creșterii ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen 
ca parte a unei strategii teritoriale pentru domenii specifice, inclusiv conversia 
regiunilor industriale în declin, sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor 
naturale și culturale specifice. 
Obiectiv specific: creșterea ocupării forței de muncă și creșterea economică în 
teritoriile specifice, în cadrul ariei eligibile 

 Axa prioritară 4: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și 

a oricărei forme de discriminare (Cooperarea pe soluții sociale) 

o Prioritatea de investiții 9 / a 

Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunitate. 
Obiectivul specific: îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medicală în întreaga 
zonă eligibilă. 

o Prioritatea de investiții 9 / b   
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Oferirea de sprijin revitalizării fizice, economice și sociale a comunităților defavorizate 
din regiunile urbane și rurale. 
Obiectivul specific: atenuarea sărăciei și reducerea discriminării în zonele 
defavorizate 

 Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii și a gestionării riscurilor şi 

prevenirea dezastrelor (Cooperarea pe gestionarea riscurilor) 

o Prioritatea de investiții 5 / b 

Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor 
(FEDR) 
Obiectivul specific: îmbunătățirea coordonării transfrontaliere privind 
managementul urgențelor și gestionarea riscurilor 

 Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni (Cooperarea transfrontalieră) 

o Prioritatea de investiții 11 / a 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 
administrație publică eficientă prin promovarea cooperării și a cooperării juridice și 
administrative între cetățeni și instituții. 
Obiectivele specifice: intensificarea cooperării durabile transfrontaliere a 
instituțiilor și comunităților 

 Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică 

Obiectivul specific: Implementarea eficientă și cu eficacitate a programului și 
proiectelor 
 
 
 
Tabel 8.1 corelarea obiectivelor SDTR cu obiectivele programelor de cooperare 

transfrontalieră 

 

 
Obiective 
generale 
SDTR  

Obiective specifice SDTR  PROGRAM DE 
COOPERARE 
TRANSFRONTALIE
RĂ DINTRE 
ROMÂNIA ȘI 
UNGARIA ÎN 
PERIOADA 2014-
2020. 

PROGRAMUL DE 
COOPERARE 
TRANSFRONTALIE
RĂ ROMÂNIA – 
BULGARIA 2014-
2020 

PROGRAMUL IPA 
DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIE
RĂ ROMÂNIA – 
REPUBLICA 
SERBIA 2014-2020 

O.1 
Asigurarea 
unei 
integrări 
funcţionale 
a teritoriului 
naţional în 
spaţiul 
european 
prin 
sprijinirea 
interconectă
rii eficiente 
a reţelelor 
energetice, 
de 
transporturi 
și 
broadband 

O1.1 Dezvoltarea unei rețele de 
transport eficientă și diversificată 
capabilă să asigure gestionarea 
fluxurilor de oameni și mărfuri generate 
de schimburile economice între teritoriul 
naţional și piețele din spațiul european. 

   

O1.2 Dezvoltarea și extinderea 
infrastructurii portuare și aeroportuare, 
precum și a legăturii acestora cu 
centrele urbane naţionale în scopul 
consolidării poziției României de nod 
logistic regional.  

   

O1.3 Consolidarea infrastructurii de 
transport a energiei și conectarea 
acesteia la proiectele pan-europene cu 
impact regional și naţional. 

   

O.2 O2.1 Asigurarea unei echipări complete    
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Creșterea 
calității vieții 
prin 
dezvoltarea 
infrastructuri
i tehnico-
edilitară și 
serviciilor 
publice în 
vederea 
asigurării 
unor spaţii 
urbane şi 
rurale de 
calitate, 
atractive şi 
inclusive 

cu infrastructură de utilități publice a 
localităților urbane și rurale. 

O2.2 Asigurarea unei accesibilități 
crescute la nivelul teritoriului și a unei 
conectivități eficiente între orașele mari 
și zona urbană funcțională. 

   

O2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor 
urbane și rurale prin îmbunătăţirea 
funcţiilor rezidenţiale, dezvoltarea unor 
spaţii publice de calitate și a unor 
servicii de transport adaptate nevoilor şi 
specificului local. 

   

O2.4 Furnizarea unor servicii sociale de 
calitate prin asigurarea unei diversificări 
a acestor servicii la nivelul teritoriului și 
îmbunătățirea gradului de acces a 
populației. 

   

O.3 
Dezvoltarea 
unei reţele 
de localităţi 
competitive 
şi coezive 
prin 
sprijinirea 
specializării 
teritoriale și 
formarea 
zonelor 
funcționale 
urbane 

O3.1 Dezvoltarea unor centre urbane 
specializate şi inteligente cu vocaţie de 
poli internaţionali şi racordarea lor 
eficientă la reţeaua urbană europeană 

   

O3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor 
urbane funcţionale în jurul oraşelor cu 
rol polarizator la nivelul teritoriului 

   

O3.3 Consolidarea rolului localităţilor 
rurale cu potential de polarizare în 
scopul asigurării unei accesibilităţi 
crescute a populaţiei rurale la servicii de 
interes general. 
  

   

O3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor 
urbane şi axelor de dezvoltare de la 
nivelul teritoriului prin asigurarea unor 
intervenţii integrate territorial 

   

O4 
Protejarea 
patrimoniulu
i natural și 
construit şi 
valorificarea 
elementelor 
de identitate 
teritorială 

O4.1 Protejarea patrimoniului și 
promovarea măsurilor de regenerare a 
capitalului natural. 

   

O4.2 Protejarea şi reabilitarea 
patrimoniului construit în scopul 
conservării identităţii naţionale şi 
creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu 
potenţial turistic deosebit. 

   

O4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor 
supuse riscurilor naturale. 

   

O4.4 Asigurarea echilibrurlui în 
dezvoltarea mediului rural şi urban prin 
protejarea resurselor funciare agricole şi 
limitarea extinderii intravilanului 
localităţilor. 

   

O.5 
Creşterea 
capacităţii 
instituţional
e de 
gestionare a 
proceselor 
de 
dezvoltare 
teritorială 

O5.1 Consolidarea capacităţii structurilor 
de guvernanţă la niveluri multiple şi 
diversificarea formelor de cooperare 
între structurile administraţiei publice. 

   

O5.2 Consolidarea instrumentelor de 
planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol 
în gestionarea și planificarea proceselor 
de dezvoltare a teritoriului (sau de 
amenajare a teritoriului). 

   

O5.3 Consolidarea capacităţii de 
cooperare şi planificare în domeniul 
transfrontalier şi transnaţional. 

   

Legenda culori  
Incomplatibilitate 

 
Compatibilitate si 
incompatibilitate  

 
  

 Compatibilitate  

 Nicio legatura   
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Obiectivele din SDTR care implică cooperare transfrontalieră sunt compatibile cu 
obiectivele programelor de cooperare transfrontalieră.  

Toate programele cu arie de aplicare in zona transfrontalieră cuprinse in SDTR 
(Bulgaria, Ungaria şi Serbia) au parcurs deja procedura de evaluare strategică 
de mediu sau se află in procedură. Evaluarea impactului in context 
transfrontier s-a făcut in cadrul acestor proceduri.  

 

  



Capitolul IX Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa efectele 
adverse aupra mediului 

 
In cadrul evaluarii potentialelor efecte asupra mediului au fost identificate, pentru o 
serie de obiective specifice, masuri ce vizeaza dezvoltarea anumitor sectoare si a 
caror implementare ar putea genera un impact negativ asupra mediului inconjurator.  

In general, majoritatea proiectelor de investitii pot fi asociate cu riscuri de mediu, iar 
prevenirea si reducerea efectelor adverse se poate realiza doar prin evaluarea 
acestora pe parcursul tuturor etapelor vizand implementarea proiectelor (proiectare, 
constructie, functionare). 

Conform legislatiei de mediu in vigoare, toate proiectele de investitii care prezinta un 
potential impact asupra mediului se supun evaluarilor de mediu.  

Caracterul relativ general al masurilor propuse in vederea atingerii obiectivelor 
Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei permite ulterior o flexibilitate in 
alegerea solutiilor propriu-zise de implementare si in consecinta posibilitatea de 
adoptare a celor mai bune solutii din punct de vedere al protectiei mediului.  

In acest context, recomandarile de masuri privind prevenirea, reducerea si 
compensarea efectelor adverse asupra mediului au de asemenea un caracter relativ 
general, pentru fiecare proiect in parte ce va fi realizat urmand a se stabili, conform 
procedurilor legislative in vigoare si in functie de specificul lui, masurile concrete de 
prevenire, diminuare sau compensare a impactului asupra mediului.  

Conform HG 1076/2004, trebuie stabilite „măsuri de prevenire, reducere şi 
compensare a efectelor semnificative asupra mediului rezultate în urma 
implementării planului”. Nivelul de  detaliu al SDTR  nu a permis identificarea în 
detaliu a tuturor efectelor potenţiale ce pot apare ca urmare a implementării 
Strategiei (a planurilor şi proiectelor subsecvente). 

Pentru a preveni şi reduce efectele adverse asupra mediului trebuie realizată 
evaluarea de mediu atât in perioada de elaborare a SDTR, cât şi in perioada de 
implementare a acestei strategii.  

In cazul elaborării şi implementării planurilor de rang inferior ce intră sub incidenţa 
SDTR va fi realizată evaluarea strategică de mediu.  

In cazul proiectelor de investiţii propuse a fi realizate, cu impact potenţial asupra 
mediului va fi evaluat impactul asupra mediului conform HG 445/2009 şi ordinului 
135/2010. De  asemenea, vor fi respectate prevederile legislaţiei europene. După 
definitivarea proiectelor tehnice şi stabilirea coordonatelor amplasamentelor, vor fi 
stabilite/evaluate:  

 efectelor potenţiale asupra mediului în amplasamentul proiectului; 

 cele mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse; 

 setul de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor 
negative asupra mediului generat de proiectul în cauză; 
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  planul de monitorizare a efectelor asupra mediului al implementării 
proiectelor analizate;  

 Principalele măsuri care trebuie adoptate pentru a preveni, reduce și a 
compensa potențialele efecte negative ale implementării SDTR sunt trasate de liniile 
directoare ale acestei SDTR și trebuie implementate pentru protecția fiecărui factor 
de mediu in parte:  

1. Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea 
dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-
edilitară;   

2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul 
localităților și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților; 

3. Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și interzicerea 
construirii în zone verzi; 

4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor; 

5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale; 

6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de 
imobile care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili; 

7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor 
naturale și industriale; 

8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de 
mobilitate; 

9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la planurile 
de dezvoltare urbană și teritorială în vigoare; 

10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de 
dezvoltare și obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.  

9.1. Aer  

Masurile propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 
asupra componentei de mediu aer sunt:  

  Mentinerea calitatii aerului înconjurator în zonele care se încadreaza în 
limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 

  Îmbunatatirea calitatii aerului înconjurator în zonele care nu se încadreaza în 
limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 

  Adoptarea masurilor necesare pentru limitarea pâna la eliminare a efectelor 
negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier 

  Indeplinirea obligatiilor asumate prin acorduri si tratate internationale la care 
România este parte si participarea la cooperarea internationala în domeniu 
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  Promovarea unei politici eficiente în domeniul schimbarilor climatice în 
vederea asigurarii îndeplinirii angajamentelor asumate de România în baza 
Conventiei-Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (UNFCCC) 
si a Protocolului de la Kyoto, precum si a obligatiilor care rezulta din calitatea 
de stat membru al Uniunii Europene 

 Reducerea impactului încalzirii globale asupra societatii si mediului precum  si 
diminuarea costurilor pentru aplicarea masurilor adoptate 

 Retehnologizarea unitatilor industriale va trebui sa aiba in vedere 
implementarea unor tehnologii moderne cu un grad redus de poluare si/sau 
care sa permita retinerea si neutralizarea emisiilor poluante. 

 Adoptarea masurilor necesare de limitare sau reducere a emisiilor poluante 
generate in urma executarii viitoarelor lucrari de constructii. 

 Adoptarea masurilor necesare in vederea incadrarii principalilor poluanti in 
limitele admise de legislatia in vigoare (reducerea surselor majore de poluare, 
gestionarea corespunzatoare a deseurilor menajere, reducerea emisiilor 
datorate traficului) 

 Este necesar ca noile constructii de locuinte sa fie prevazute cu izolatie 
termica. 

 Utilizarea sistemelor de incalzire cu o eficienta ridicata 

 Indicatorul poluării atmosferice (Ipa), cel al general de valorificare a ER( 
energiei regenerabile) (IER) și cel al locurilor de muncă potențial create de 
valorificarea ER (ILm ER) pot deveni instrumente utile pentru politicile 
teritoriale. 

 
9.2. Apa 
 
Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-
2020-2030, strategiile şi programele naţionale referitoare la conectarea localitatilor 
urbane si rurale la sistemele centralizate de alimentare cu apa si apa canalizare  
vizează următoarelor: 

- Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată prin 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor 
urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru 
managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

- Dată fiind situaţia infrastructurii existente în domeniul gestionării apelor, în 
conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru 
conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate 
municipale până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori 
echivalenţi şi până în 2018 pentru 2.346 aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori 
echivalenţi, precum şi până în 2015 pentru calitatea apei potabile. 

- Se prevede promovarea unor sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare 
regională, pentru a oferi populaţiei şi altor consumatori servicii de apă la calitatea 
cerută şi la tarife acceptabile.  
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 Ţintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: 
construcţia sau reabilitarea surselor de apă în vederea potabilizării şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile în 300 localităţi (faţă de 60 în 2006); 

 extinderea sau reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile astfel ca 
proporţia populaţiei conectate la serviciile de apă să ajungă la 70% (faţă de 
52% în 2006);  

 extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerările de peste 2.000 
locuitori la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în 2013, 80,2% în 2015 şi 
100% în 2018 (faţă de 48,7% în 2005);  

 construirea de staţii de epurare a apelor uzate şi reabilitarea celor existente în 
localităţile cu peste 2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6% 
locuitori echivalenţi. in 2013, 76,7% în 2015 şi 100% în 2018 (faţă de 34,9% în 
2005);  

 sporirea volumului de apă uzată epurată corespunzător la 60% în 2015 (faţă 
de 35% în 2006). 

 Masurile propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 
adverse asupra componentei de mediu apă sunt: 

 Corelarea dintre capacitatile sistemelor de alimentare cu apa si cele ale 
sistemelor de canalizare si epurarea corespunzatoare a apelor uzate; 

 Controlarea parametrilor de calitate ai apei potabile inaintea distributiei 
acesteia catre populatie; 

 Instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul captarilor si rezervoarelor de 
apa precum si a statiilor de epurare a apelor uzate; 

 Introducerea sistemului de contorizare a consumului de apa in zonele unde nu 
exista; 

 Lucrarile de traversare a albiilor raurilor (poduri, podete, conducte, linii 
electrice etc.) se vor realiza cu asigurarea conditiilor normale de scurgere a 
apelor; 

 Reducerea impactului produs de deversarea apelor menajere neepurate sau 
insuficient epurate provenite din localitatile rurale, in cursurile de apa 
receptoare; 

 Diminuarea cantitatilor de nitrati si nitriti, proveniti din activitatile agricole; 

 Diminuarea poluantilor specifici din apele provenite de  la unitatile spitalicesti. 
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9.3. Sol  
 
Masurile propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 
asupra componentei de mediu sol sunt:  
 

 Reducerea si prevenirea poluarii si degradarii solurilor  
 

 Îmbunatatirea calitatii solurilor si utilizarea durabila a resurselor de sol 
 

 Utilizarea eficienta a terenurilor in raport cu necesitatea de dezvoltare a 
zonelor rezidentiale si industriale 

 Reabilitarea amplasamentelor industriale devenite disponibile in urma 
restructurarii activitatilor industriale si introducerea acestora in circuitul natural 
(inclusiv prin realizarea de noi spatii verzi sau impaduriri) sau reutilizarea lor in 
alte scopuri in vederea utilizarii eficiente a terenurilor 

 Tratarea terenurilor cu ingrasaminte chimice si produse fitosanitare numai pe 
baza unor studii agrochimice. 

 In cadrul viitoarelor lucrari de constructii se va avea in vedere utilizarea 
pamantului excavat in reamenajarea sau restaurarea terenurilor. 

 

9.4. Biodiversitate 

Este recomandat ca respectarea măsurilor de reducere a impactului propuse in 
cadrul acestui raport de mediu să fie impusă prin caietele de sarcini pe baza cărora 
vor fi atribuite proiectele prevăzute in SDTR.  

In fiecare front de lucru va exista o copie a avizului de mediu emis pentru SDTR in 
care vor fi menţionate toate măsurile de reducere a impactului pe care constructorul 
este obligat să le respecte cu stricteţe.  

Înainte de începerea lucrărilor de construcţie şi lunar, firma care se ocupă de 
monitorizare va prezenta dirigintelui de şantier şi responsabililor punctelor de lucru 
măsurile de reducere a impactului asupra mediului impuse de autoritatea de mediu 
prin actul de reglementare şi se va asigura că au fost înţelese aceste măsuri şi că vor 
fi respectate cu stricteţe.  

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este 
responsabilitatea beneficiarului şi a constructorului care va executa lucrările. Pentru a 
preveni impactul asupra biodiversităţii, beneficiarul şi constructorul vor colabora cu o 
firmă/instituţie specializată in domeniul biodiversitate.  

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului prezentate in 
acest studiu este obligatorie pentru beneficiarul lucrării. Respectarea acestor măsuri 
va fi atent monitorizată de către beneficiarul proiectului prin intermediul unei firme / 
instituţii specializate in biodiversitate, in toate etapele de realizare a proiectului.  
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Măsuri pentru protecția biodiversității 

 evitarea pe cât posibil a realizării lucrărilor  propuse in SDTR in cadrul unor arii 
naturale protejate;  

 evitarea fragmentării habitatelor prin realizarea lucrărilor de infrastructură 
propuse in SDTR (pentru asigurarea conectivităţii intre localităţi);  

 limitarea extinderii intravilanului şi limitarea dezvoltării urbane în zone care nu 
sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitară;   

 incurajarea construirii in zonele industriale deja utilizate (brownfields) şi 
interzicerea construirii in zone verzi; 

 încurajarea concentrării activităţilor industriale in parcurile tehnlogice din 
extravilanul localităţilor, dar amplasate la distanţă mare de ariile naturale 
protejate;  

 promovarea utilizării energiei regenerabile (prin proiecte implementate in afara 
ariilor naturale protejate) şi interzicerea de imobile care utilizează in exploatare 
exclusiv combustibili fosili;  

 implementarea planurilor pentru reducerea riscurilor de mediu (prevenirea şi 
diminuarea efectelor inundaţiilor, secetei, diminuarea eroziunii costiere, 
protejarea habitatelor in faţa schimbărilor climatice); 

 racordarea locuinţelor la sistemele centralizate de alimentare cu apă şi 
canalizare;  

 dezvoltarea rețelelor turistice in scopul valorificării peisajelor unice din cadrul 
siturilor Natura 2000 se va face cu respectarea prevederilor planurilor de 
management și a măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor (in cazul 
ariilor protejate pentru care există aceste documente); 

 implementarea unor planuri de management care să reglementeze inclusiv 
practicarea turismului în perimetrul și în proximităţile ariilor protejate în 
vederea stopării degradării peisajelor;  

 implementarea măsurilor pentru protejarea habitatelor in fața schimbărilor 
climatic și a celorlalte măsuri prevăzute in strategia privind schimbările 
climatice; 

 implementarea planurilor pentru diminuarea riscurilor naturale (inundații, 
secetă, eroziune); 

 dezvoltarea spațiilor verzi la nivel urban și a centurilor verzi in jurul centrelor 
urbane.  

De asemenea, la realizarea lucrărilor propuse in SDTR se vor respecta și măsurile 
prevăzute in legislație pentru protecția biodiversității.  
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Măsuri pentru protecția biodiversitatii prevăzute in legislaţie  

Conform articolului 33 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice modificată şi aprobată 
prin Legea 49/2011) pentru speciile de plante și animale salbatice terestre, acvatice 
și subterane prevăzute in anexele 4A şi 4B (specii de interes comunitar şi naţional 
care necesită o protecţie strictă) sunt interzise următoarele: 

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic; 

 perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 
hibernare și de migrație; 

 deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau 
ouălor din natură; 

 deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

 recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau 
distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare 
dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi 
oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare 
dintre stadiile ciclului lor biologic. 

Pentru protejarea tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt 
interzise următoarele: 

 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată; 

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau 
ouălor din natură; 

 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 

 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de 
maturizare; 

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi 
capturarea; 

 vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare 
a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de 
la acestea, uşor de identificat. 

In afara acestor măsuri prevăzute in legislaţie, vor fi prevăzute măsuri specifice in 
funcţie de caracterul şi complexitatea fiecărui proiect. Măsurile specifice vor fi 
prevăzute după definitivarea proiectelor tehnice, in momentul parcurgerii procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurilor de evaluare adecvată.  
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9.4.1. Flora 

- zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict 
delimitate in teren, pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor învecinate; 

- este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe faţă de cele prevăzute 
strict in proiect; 

- staţiile de betoane, depozitele de ciment şi de carburanţi vor fi amplasate numai in 
organizările de şantier; 

- după decopertare, stratul de sol fertil se va depozita separat de solul nefertil; 

- deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv numai in pubele amplasate in spaţii 
special amenajate; 

- pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive in zonă, se recomandă cu stricteţe 
utilizarea pentru recopertare a solului fertil decopertat iniţial; 

- pe parcursul şi după terminarea lucrărilor de construcţii - montaj, amplasamentul se 
va elibera de deşeuri şi resturi de materiale, pentru a nu afecta calitatea solului 
fertile; 

- vehiculele care transportă materiale de construcţie şi utilajele din şantier vor folosi 
pentru deplasare numai drumurile de exploatare existente. Este strict interzisă 
pătrunderea acestora in spaţiile ocupate de vegetaţie spontană existente in zona 
amplasamentului; 

- este recomandat ca lucrările să se realizeze etapizat, astfel încât perioada de 
refacere a zonelor afectate temporar să fie minimă. De asemenea, se recomandă ca 
decopertarea zonelor unde urmează a se interveni să se realizeze numai înaintea 
începerii propriu-zise a lucrărilor de construcţie, iar recopertarea să se realizeze fără 
întârzieri, chiar dacă acest lucru impune costuri suplimentare; 

- este interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara 
perimetrului organizărilor de şantier; 

- materialele de construcţie vor fi stocate in cadrul unor depozite compartimentate şi 
acoperite; 

- drumurile de pământ folosite pentru accesul la amplasament vor fi in permanenţă 
stropite pentru a diminua emisiile de praf; 

- se vor preveni scurgerile accidentale de hidrocarburi, pastă de ciment sau alte 
substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor; 

- este interzisă evacuarea deşeurilor lichide (pastă de ciment provenită de la 
spălarea utilajelor) in amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia; 

- spălarea şi reparea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe de 
albiile râurilor; 
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- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizărilor de 
şantier. Este interzisă alimentarea cu carburanţi in cadrul fronturilor de lucru; 

- echipamentele hidraulice ce vor acţiona în şi în vecinătatea cursurilor de apă vor 
folosi lichide hidraulice netoxice şi biodegradabile; 

- pentru a preveni contaminarea cu hidrocarburi, in cazul zonelor sensibile va fi 
amplasat un pat de nisip, iar lucrătorii vor fi instruiţi pentru a efectua decontaminarea. 
Nisipul va fi colectat intr-un recipient metalic şi valorificat la staţia de obţinere a 
mixturilor asfaltice; 

- dotarea utilajelor cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să 
corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj; 

- spaţiile afectate temporar de lucrări vor fi acoperite cu pământul vegetal decopertat 
iniţial, astfel încât să se păstreze proprietăţile iniţiale ale solului vegetal; 

- este interzisă eliminarea apelor uzate inainte de a fi epurate corespunzător; 

- verificarea periodică a podeţelor şi a separatoarelor de hidrocarburi şi decolmatarea 
lor dacă este cazul; 

- verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări; 

- limitarea folosirii substanţelor antiderapante; 

- monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus 
in cadrul acestui studio; 

9.4.2. Fauna  

- zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi 
strict delimitate in teren, pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor învecinate; 

- amplasamentul proiectului va fi verificat de un biolog. Dacă vor fi observate 
cuiburi, acestea vor fi mutate in zone in care nu se vor desfăşura lucrări de 
construcţie; 

- staţiile de betoane, depozitele de ciment şi de carburanţi vor fi amplasate in 
organizările de şantier, situate in afara ariilor protejate; 

- respectarea planului etapizat de realizare a lucrărilor pentru a diminua 
impactul asupra biodiversităţii locale; 

- limitarea spaţiilor ocupate temporar sau permanent de proiect la cele strict 
necesare; 

- este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe decât cele strict 
prevăzute in proiect; 

- interzicerea nivelelor de zgomot supărătoare, peste limitele admise de STAS 
10009/88; 
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- este interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara 
perimetrului organizării de şantier; 

- materialele de construcţie vor fi stocate in cadrul unor depozite 
compartimentate şi acoperite; 

- drumurile de pământ folosite pentru accesul la amplasament vor fi in 
permanenţă stropite pentru a diminua emisiile de praf; 

- se recomandă reducerea perturbării mediului prin emisii de praf, poluanţi 
atmosferici, deşeuri; 

- se vor preveni scurgerile accidentale de hidrocarburi, pastă de ciment sau alte 
substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor; 

- este interzisă evacuarea deşeurilor lichide (pastă de ciment provenită de la 
spălarea utilajelor) in amplasamentul proiectului; 

- spălarea şi reparea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe 
de albiile râurilor; 

- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizărilor de 
şantier. Este interzisă alimentarea cu carburanţi in cadrul fronturilor de lucru; 

- echipamentele hidraulice ce vor acţiona în amplasament vor folosi lichide 
hidraulice netoxice şi biodegradabile; 

- pentru a preveni contaminarea cu hidrocarburi, in cazul zonelor sensibile va fi 
amplasat un pat de nisip, iar lucrătorii vor fi instruiţi pentru a efectua 
decontaminarea. Nisipul va fi colectat intr-un recipient metalic şi valorificat la 
staţia de obţinere a mixturilor asfaltice; 

- folosirea de echipamente şi tehnologii moderne, astfel încât emisiile de 
poluanţi atmosferici, zgomot şi vibraţii să fie cât mai mici (de până la 11 ori mai 
mici decât in cazul tehnologiei clasice); 

- respectarea strictă a drumurilor de exploatare existente şi deplasarea cu 
viteză redusă pentru a limita emisiile de praf; 

- dotarea utilajelor cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să 
corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de 
utilaj; 

- interzicerea izgonirii sau capturării speciilor de păsări identificate in 
amplasamentul proiectului de către angajaţii constructorului; 
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9.5. Arii naturale protejate. Patrimoniu natural 

Principala măsură care poate fi luată pentru protecția ariilor naturale protejate este ca 
lucrările propuse in SDTR să fie realizate in afara ariilor naturale protejate.  

In situația in care este necesară traversarea unei arii naturale protejate (in cazul 
dezvoltării infrastructurii rutiere) vor fi adoptate măsuri astfel incât să nu fie 
fragmentate habitatele (realizarea de poduri, viaducte, tuneluri) și ca noile 
infrastructuri să nu constituie bariere in calea deplasării/migrației faunei (pasaje 
subterane pentru reptile și amfibieni, eco-ducte pentru mamifere, etc).  

Exploatarea potențialului navigabil al apelor se va face astfel incât să nu fie afectată 
biodiversitatea.  

 

9.6. Peisaj 

Peisajul nu va fi afectat de realizarea lucrărilor propuse in SDTR decât in perioada de 
execuție, la finalizarea acestor lucrări mediul va reveni la starea iniţială, cu excepţia 
zonelor ocupate definitiv noile infrastructuri.  

Realizarea lucrărilor de construcţie propuse in SDTR va conduce la apariția unor noi 
elemente peisagistice, cu mare dezvoltare spațială (mai ales in cazul infrastructurii de 
transport și al dezvoltării centrelor urbane). Deoarece vor fi adoptate măsuri 
peisagistice adecvate, noile infrastructuri se vor integra armonios in peisaj.  

Inchiderea depozitelor neconforme de deșeuri va avea impact pozitiv asupra 
peisajului.  

În plan teritorial, intervenţiile care vizează creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și 
rurale vizează îmbunătăţirea funcţiei rezidenţiale şi a celor conexe, îmbunătăţirea 
spaţiilor publice și implicit de creştere a calităţii peisajului, asigurarea unei distribuţii 
echitabile și echilibrate a serviciilor sociale.  
 
Măsuri pentru protecția peisajului  

 dezvoltarea rețelelor turistice in scopul valorificării peisajelor unice din cadrul 
siturilor Natura 2000 se va face cu respectarea prevederilor planurilor de 
management și a măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor (in cazul 
ariilor protejate pentru care există aceste documente); 

 implementarea unor planuri de management care să reglementeze inclusiv 
practicarea turismului în perimetrul și în proximităţile ariilor protejate în 
vederea stopării degradării peisajelor;  

 implementarea planurilor pentru diminuarea riscurilor naturale (inundații, 
secetă, eroziune); 

 dezvoltarea spațiilor verzi la nivel urban și a centurilor verzi in jurul centrelor 
urbane;  
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 dezvoltarea infrastructurii rutiere astfel incât să nu fie fragmentate habitatele 
(realizarea de eco-ducte, viaducte).  

 

9.7. Populație 

Conform matricii de impact, implementarea măsurilor propuse in SDTR va avea 
cel mai mare impact pozitiv asupra populației, prin ridicarea nivelului de trai. 
Cu toate acestea, populația poate inregistra un ușor disconfort in timpul 
realizării lucrărilor propuse in SDTR. Pentru diminuarea/eliminarea acestei 
forme de impact se recomandă implementarea următoarelor măsuri:  

- amplasarea organizărilor de şantier la minim 0,5 km de zonele rezidenţiale 
limitrofe; 

- utilizarea de echipamente moderne care să genereze un nivel de zgomot cât 
mai mic; 

- se vor respecta orele legale de odihnă şi nu se va lucra noaptea; 

- şantierele vor fi semnalizate cu panouri de avertizare; 

- drumurile de acces vor fi permanent menţinute curate şi se va asigura accesul 
echipelor de intervenţie; 

- dacă vor fi descoperite vestigii arheologice lucrările vor fi oprite şi se vor 
respecta prevederile legale in vigoare; 

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de construcţie va fi ales 
astfel incât să nu afecteze populaţia locală; 

- viteza de deplasare a vehiculelor care transportă materialele de construcţie nu 
poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localităţilor; 

- depozitele de materiale de construcţie in vrac vor fi împrejmuite pentru a limita 
antrenarea de particule de către precipitaţii sau vânt; 

- utilajele vor fi verificate şi reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe şi 
de zgomot; 

- deplasarea autoutilitarelor şi a utilajelor de construcţie se va face numai pe 
drumurile publice existente (judeţene sau de exploatare), se va evita pe cât 
posibil circulaţia pe spaţiile verzi.  

9.8 Măsuri de limitare a efectelor negative ale schimbărilor climatice 

Pentru reducerea emisiilor de GES, astfel incât concentraţia maximă de GES in 
atmosferă să nu depaseasca nivelul de la care fenomenul de incalzire globala poate 
genera modificari ireversibile ale sistemului climatic este necesara adoptarea unei 
serii de masuri la nivelul SDTR printre care se se mentioneaza: 
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 Realizarea de amenajări tehnice pentru valorificarea potenţialului de 

energie regenerabilă a teritoriului national; 

 Protejarea habitatelor naturale în faţa schimbărilor climatice.  

 Dezvoltarea spaţiilor verzi la nivel urban şi a centurilor verzi în jurul 

marilor oraşe; 

 Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de transport între oraşele 

mari (cu o populaţie peste 100.000 de locuitori) şi zona de influenţă 

urbană; 

 Creşterea ponderii transportului fluvial si maritim;  

 Reducerea restricţiilor/ blocajelor la trecerea frontierei dintre România şi 

ţările învecinate  

 Accelerarea finalizării lucrărilor la coridorul feroviar IV TEN-T; 

 Modernizarea navigaţiei pe fluviul Dunărea și Canalul Dunăre-Marea 

Neagră  
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CAPITOLUL X   Motivarea selectării variantelor alese și o descriere a modului 
în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele 
tehnice sau lipsa de know-how) intampinate în prelucrarea informațiilor cerute 

 
Scopul demersului de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Teritorială 
(SDTR), inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) 
în anul 2012, este de a oferi un suport coerent pentru dezvoltarea teritorială integrată 
la nivel național, în contextul inițiativelor similare deja elaborate la nivel european. În 
acest sens, având în vedere că SDTR are un orizont temporal de circa 20 de ani, 
este necesară cercetarea stării teritoriului național în anul 2035, din punct de vedere 
sectorial, dar mai ales din punct de vedere teritorial. 

Pentru realizarea unui studiu aplicat, starea viitoare a teritoriului național a fost 
analizată în raport cu prioritățile teritoriale la nivel european (preluate din Agenda 
Teritorială UE) și obiectivele naționale/ strategice și locale/ operaționale ale SDTR 
(preluate din studiile de fundamentare ale SDTR).  

Înțelegerea stării viitoare a teritoriului național a fost realizată la nivel practic prin 
înglobarea în structura SDTR a scenariilor de dezvoltare teritorială elaborate conform 
unei metodologii specifice de realizare.  Potrivit acesteia, scenariile de dezvoltare 
teritorială sunt: extreme (se raportează la paradigm societale viitoare), coerente 
cauzal (șirul evenimentelor este logic), preponderent calitative (descriptive).  

In cadrul studiului “Raport privind scenarii de dezvoltare” pentru SDTR elaborat de 
S.C. Oppidium Studio S.R.L. au fost analizate patru scenarii de dezvoltare teritorială, 
relaționate cu patru paradigme societal:  

 Scenariu de Bază (S-B) - care ia formă în condițiile Business as usual 
(Evoluția liniară a situației existente). Pentru construirea unui scenariu de bază 
(if not) au fost analizate actualele structuri, tendințe și politici existente, pentru 
a înțelege starea teritoriului național în anul 2035. Scenariul de bază 
integrează evoluții din sectoare diferite, presupunând că atât factorii endogeni 
cât și cei exogeni care condiționează dezvoltarea teritorială evoluează în 
parametri liniari, fără variații semnificative.  

 Scenariul Metropole (S-M) - care ia formă în condițiile Increased 
global competition (Competiție în creștere la nivel global) Scenariul Metropole 
(S-M) presupune că 3 mari centre urbane (București, probabil Timișoara și 
Cluj Napoca) - se vor diferenția de celelalte orașe potrivit legii Zipf, vor domina 
dezvoltarea economică la nivel național și astfel, vor modela în proporție 
semnificativă dezvoltarea teritoriului național. 

 Scenariul România Policentrică (S-RP) - care ia formă în condițiile 
Reinvented EU governance and improved regulation (Guvernanță UE 
reinventată și sistem de reguli îmbunătățit) Scenariul România Policentrică (S-
RP) presupune că, datorită distribuției viitoare echilibrate pe teritoriul național 
a 21 de zone urbane funcționale (București, 7 poli de creștere și 13 poli de 
dezvoltare), acestea vor determina în proporție semnificativă dezvoltarea 
teritoriului național. 
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 Scenariul Regiuni Funcționale (S-FR) - care ia formă în condițiile 
Social behavioral change (Schimbări în comportamentul social) Scenariul 
Regiuni funcționale (S-FR) presupune că proiectul de regionalizare a 
României va fi finalizat în viitor, pentru ca regiunile funcționale să devină liderii 
dezvoltării teritoriului național. 

Aceste 4 scenarii reprezintă alternativele studiate de titularul SDTR in procesul 
de definitivare a proiectului SDTR.  

 

10.1. Scenariu de Bază orizont 2035 (S-B 2035) 

S-B 2035 este o proiecție a tendințelor actuale, corespunzând paradigmei societale 
business as usual (evoluția liniară a situației existente), în absența unor noi politici și 
evenimente neașteptate. Acesta scenariu poate fi probabil în viitorul apropiat, dar 
este foarte puțin probabil mai departe în timp, pentru că implică o vedere relativ 
pesimistă în ceea ce privește capacitatea guvernelor de a reforma politicile publice, 
dorința companiilor și cetățenilor de a își schimba comportamentul, precum și un 
progres tehnologic modest. Ca ipoteză generală de plecare este propus scenariul 
economic la nivel european sluggish recovery (recuperare dificilă), o cale bazată pe o 
pierdere permanentă de bunăstare comparativ cu situația pre-criză (cu toate că 
bogăția este totuși în creștere ca valoare nominală) și traiectorie de creștere mai 
mică decât cea actuală.  

Elemente teritoriale cheie ale scenariului S-B 2035 

Din punct de vedere al EVOLUȚIEI LINIARE plecând de la o situație existentă, S-B 
2035 continuă la nivel teritorial următoarele tendințe principale de dezvoltare 
teritorială: 

- depopularea regiunilor rurale la nivel național;  

- îmbătrânirea generală a populației;  

- continuarea migrației forței de muncă spre vest;  

- creștere economică moderată prin reindustrializarea economiei;  

- decalaje mari de productivitate între zonele avansate și cele periferice;  

- crearea mai multor locuri de muncă, dar cu salarii mai mici;  

- concentrarea inovației tehnologice în anumite zone dezvoltate;  

- integrare teritorială mai limitată, cu mai puține fluxuri transfrontaliere de 
persoane și mărfuri;  

- creșterea cotei transportului rutier din transportul intern;  
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- dezvoltare polarizată în nodurile de transport metropolitan bine 
conectate la nivel european;  

- creșterea consumului de teren, producând zone geografice hibride 
urban-rural. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul teritoriului național, S-B 2035 se 
manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este MEDIE.  

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul zonelor (domeniilor) teritoriale 
specifice, S-RP 2035 se manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este 
SLABĂ. 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivel național, S-B 2035 se 
manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel MEDIU. 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivelul zonelor (domeniilor) 
teritoriale specifice, S-B 2035 se manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel 
SCĂZUT.  

Starea teritoriului național S-B 2035 

În anul 2035, deși tendințele actuale indică o degradare a teritoriului național, acesta 
este caracterizat de creșterea disparităților, mai degrabă decât de un relativ declin. 
Pentru că politicile actuale nu se schimbă și nu există modificări în ceea ce privește 
comportamentul social și inovarea tehnologică, criza economică are un impact de 
durată la nivelul întregului teritoriu național, iar zonele sudice și estice nu cresc 
suficient de repede pentru a prinde din urmă dezvoltarea capitalei și a zonelor 
centrale și vestice, cu excepția posibilă a 2-3 capitale regionale. Bucureștiul și zonele 
centrale și vestice continuă să crească într-un ritm relativ înalt, făcînd ca disparitățile 
economice la nivel regional să se dubleze până în anul 2035. În același timp, 
îmbătrînirea populației din zonele centrale și vestice, combinată cu continuarea 
migrației generale spre Europa de vest, face ca teritoriul național să se depopuleze 
treptat. 

În anul 2035, zonele rurale sunt în general în declin economic și demografic, ca și 
zonele montane, cu excepția celor turistice. Zonele de frontieră sunt stabile și relativ 
funcționale. Regiunile cu deficienţe de structură/ în declin sunt din ce în ce mai 
depărtate de cele dinamice și prospere. Zona costieră este intens folosită și în proces 
de degradare. 

 

10.2. Scenariu Metropole orizont 2035 (S-M 2035) 

S-M 2035 urmărește promovarea marilor zone metropolitane la nivel european, într-
un cadru general pro-globalizare care sprijină deschiderea și creșterea economică, 
corespunzător paradigmei societale increased global competition (competiție în 
creștere la nivel global). S-M 2035 favorizează un proces de reindustrializare bazat 
pe o relansare a noilor paradigme tehnologice, ritmul mai mare de inovație, 
productivitate mai mare legată de o creștere a ponderii funcțiilor economice de nivel 
înalt. 
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Elemente teritoriale cheie S-M 2035 

Din punct de vedere al DEZVOLTĂRII POLICENTRICE, S-M 2035 afirmă emergența 
unei rețele europene de metropole. Pentru a asigura competitivitatea economică la 
nivel european sunt promovate, prin politici naționale și europene, avantajele 
dimensiunii și gradului de aglomerare urbană, însoțite de schimbul de cunoștințe și 
inovare tehnologică. Politicile urmăresc favorizarea economiilor de aglomerare în 
metropole/ noduri de transport, sau cel puțin eliminarea barierelor din calea creșterii 
lor spontane. 

Din punct de vedere al DISTRIBUȚIEI SPAȚIALE a capitalului economic și uman, S-
M 2035 urmărește felul în care accesibilitatea și conectivitatea, relaționate cu rețelele 
internaționale de transport și economiile de aglomerare, atrag bogăție, urmând 
tendințele spontane ale pieței. Din această cauză metropolele cresc puternic la nivel 
național. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul teritoriului național, S-M 2035 se 
manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este MEDIE. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul zonelor (domeniilor) teritoriale 
specifice, S-M 2035 se manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este MEDIE-
PUTERNICĂ.  

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivel național, S-M 2035 se 
manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel MEDIU-SCĂZUT 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivelul zonelor (domeniilor) 
teritoriale specifice, S-M 2035 se manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel 
SCĂZUT.  

 

Starea teritoriului național S-M 2035 

În anul 2035 teritoriul național este în principiu dinamic, flexibil și adaptabil la 
schimbările tehnologice, sociale și economice, prin promovarea competitivității 
naționale la nivel european. 

Motoarele creșterii sunt un număr limitat de metropole la nivel național, cel mai 
probabil București, Timișoara și Cluj Napoca. Politicile aplicate în aceste metropole 
sunt centrate pe investiții de înalt nivel: cercetare și dezvoltare, infrastructură de 
transport europeană (transport feroviar de mare viteză), consolidarea conexiunilor și 
rețelelor de lungă distanță, favorizând tehnologii și strategii de management 
eficiente. Apar zone integrate transnaționale, care sunt integrate în zone mai largi 
transfrontaliere (mai ales în București și Timișoara), iar coridoarele de transport și 
cele energetic conectează metropolele, ca centre naționale principale de producție și 
consum, cu țările vecine și cu restul Europei. Teritoriile rurale și orașele mici și 
mijlocii se subordonează funcțional metropolelor, care atrag majoritatea resurselor, 
ca centre urbane de interes european și posibil global. 

În anul 2035 zonele rurale funcționează ca teritorii de suport (mai ales de 
aprovizionare), iar zonele de frontieră ca teritorii de tranzit. Zonele montane și zona 
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costieră sunt folosite intensiv in scopuri turistice. Regiunile cu deficienţe de structură/ 
în declin sunt cele care nu pot asigura servicii de suport pentru marile metropole. 

 

Figura 10.1. Imagine schematică S-M 

 

10.3. Scenariu România Policentrică orizont 2035 (S-RP 2035) 

S-RP 2035 urmărește promovarea zonelor urbane funcționale medii/ mari la nivel 
național și corespunde paradigmei societale reinvented EU governance and 
improved regulation (guvernanță UE reinventată și sistem de reguli îmbunătățit), fiind 
bazat pe politici fiscale permisive și pe investiții publice în sectoare cheie. S-RP 2035 
tinde spre echilibrarea incluziunii sociale și creșterii economice, fiind un scenariu 
relativ difuz din punct de vedere spațial, în care atât populația cât și economia cresc 
în mod organic pe tot teritoriul național. 

Elemente teritoriale cheie S-RP 2035 

Din punct de vedere al DEZVOLTĂRII POLICENTRICE, S-RP afirmă că la nivel 
național costurile congestiei din metropolele naționale vor crește mai rapid decât 
nivelul European Din acest motiv este preferabilă dezvoltarea zonelor urbane 
funcționale medii/ mari, bine conectate la metropole de nivel european, cu activități 
economice relativ diversificate, care sunt în același timp incluzive social. La nivel 
național, există opțiunea "orașelor verzi", care ar beneficia de economia de scară și 
densificare. 
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Din punct de vedere al DISTRIBUȚIEI SPAȚIALE a capitalului economic și uman, S-
RP 2035 urmărește felul în care zonele urbane medii/ mari atrag un număr sporit de 
persoane și activități, ca urmare a politicilor de promovare la nivel național și a 
migrației interne din zonele slab populate. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul teritoriului național, S-RP 2035 se 
manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este MEDIE-PUTERNICĂ. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul zonelor (domeniilor) teritoriale 
specifice, S-RP 2035 se manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este 
MEDIE. 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivel național, S-RP 2035 se 
manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel RIDICAT.  

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivelul zonelor (domeniilor) 
teritoriale specifice, S-RP 2035 se manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel 
MEDIU.  

Starea teritoriului național S-RP 2035  

În anul 2035 creșterea economică și a populației, precum și majoritatea investițiilor 
publice și private, au loc în principalele zone urbane funcționale existente care 
structurează teritoriul național (capitala, polii naționali de creștere și polii de 
dezvoltare urbană), capitalele regionale fiind motoarele principale. Politicile sunt 
finanțate prin fonduri de coeziune care vizează zonele urbane funcționale pentru 
reînnoire urbană și reurbanizare, prin investiții în cercetare și dezvoltare distribuite 
echilibrat între orașe, precum și prin promovarea rețelelor de transport regionale și 
naționale. Puternice economic, incluzive social și compacte spațial, zonele urbane 
funcționale formează o rețea solidă de centre de excelență la nivel național. 
Creșterea concentrației de activități cu valoare adăugată în zonele urbane 
funcționale nu implică în mod necesar un proces de declin a orașelor mici și mijlocii și 
a mediului rural în general, ci dependența funcțională în creștere a acestora de 
zonele urbane funcționale medii/ mari. 

În anul 2035 zonele rurale sunt echilibrate funcțional în relație cu rețeaua de 
localități, zonele de frontieră asigură fluxurile necesare în relație cu țările UE, iar 
zonele montane și zona costieră își valorifică avantajele oferind servicii specifice. 
Regiunile cu deficienţe de structură/ în declin recuperează teren în fața celorlalte, 
formând structuri teritoriale echilibrate în jurul zonelor urbane funcționale medii/ mari 
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Figura 10.2. Imagine schematică S-RP 

 

10.4. Scenariu Regiuni Funcționale orizont 2035 (S-FR 2035) 

S-FR 2035 urmărește promovarea regiunilor în general și dezvoltarea endogenă 
coezivă (cu potențială orientare ecologică) în special, după paradigma societală 
schimbări in comportamentul social (social behavioral change). S-FR 2035 vizează 
mai ales regiunile mediu dezvoltate, de multe ori rurale și slab populate, prin politici 
care ajută dezvoltarea activităților locale. 

Elemente teritoriale cheie S-FR 2035 

Din punct de vedere al DEZVOLTĂRII POLICENTRICE, S-FR 2035 afirmă că scara 
locală și regională care favorizează apropierea geografică trebuie să fie puternic 
promovată prin politici care sprijină dezvoltarea endogenă și cresc rezistența 
economică într-o lume vulnerabilă economic și în care resursele de transport și 
energie sunt limitate și scumpe, chiar dacă acest lucru duce la creștere zero pe 
termen scurt. Politica europeană de coeziune este direcționată către orașele mici și 
mijlocii și zonele rurale, favorizând schimbările în comportamentul oamenilor și 
companiilor. Această politică sprijină practicile economice alternative, cum ar fi 
cooperative de consum, rețele de producție agro-ecologice etc., echilibrând 
tendințele de globalizare. 
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Din punct de vedere al DISTRIBUȚIEI SPAȚIALE a capitalului economic și uman, S-
FR 2035 urmărește felul în care orașelele mici și mijlocii atrag oameni, datorită 
calității lor cultural și de mediu, precum și a politicilor și stimulentelor locale. 
Schimbarea comportamentului consumatorilor favorizează proximitatea și auto-
suficiența, în condițiile unei descentralizări masive la nivel local și regional și a 
migrației externe limitate. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul teritoriului național, S-FR 2035 se 
manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este MEDIE-PUTERNICĂ. 

Din punct de vedere al EFECTELOR la nivelul zonelor (domeniilor) teritoriale 
specifice, S-FR 2035 se manifestă astfel: intensitatea efectelor teritoriale este 
MEDIE. 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivel național, S-FR 2035 se 
manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel MEDIU. 

Din punct de vedere al OBIECTIVELOR SDTR la nivelul zonelor (domeniilor) 
teritoriale specifice, S-FR 2035 se manifestă astfel: obiectivele sunt atinse la nivel 
MEDIU.  

Starea teritoriului național S-FR 2035  

În anul 2035, teritoriile urbane și rurale formează un mozaic de diferite regiuni și tipuri 
de teritorii cu identități diferite la nivel local și regional, care cooperează în domeniile 
de interes comun. 

Orașele mici și mijlocii sunt centre ale unor regiuni viabile economic, bazate pe 
modele de mobilitate sustenabile, ținând cont de economiile de scară și de 
perspectivele unei societăți care îmbătrânește. Politicile sunt în principal finanțate 
prin fonduri de coeziune care vizează zonele puțin dezvoltate din mediul rural și 
transporturile axate pe rețele locale și regionale, vizând organizarea orașelor în sens 
policentric și viabilizarea lor economică la nivel regional. Producția și piețele locale 
sunt importante, migrația de personal calificat din orașe mari spre zonele rurale 
accelereaza microlocalizarea, iar orașele mari devin descentralizate în cartiere și 
zone productive. Dezvoltarea endogenă și responsabilizarea instituțiilor regionale 
duc la eficientizarea serviciilor publice, iar schimbările se datorează evoluției valorilor 
și comportamentelor noilor generații. 

În anul 2035 zonele rurale împreună cu orașele mici și mijlocii polarizează 
dezvoltarea spațială națională, zonele de frontieră sunt integrate funcțional în regiuni 
transfrontaliere în cadrul UE, iar zonele montane și zona costieră facilitează locuirea 
permanentă specifică. Regiunile sunt echilibrate pe teritorial, deficienţele lor de 
structură fiind limitate. 
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Figura 10.2. Imagine schematică S-FR 

In subcapitolele 10.1. – 10.4 au fost prezentate scenariile analizate şi au fost 
cuantificate efectele scenariilor (variantelor propuse) din punct de vedere al:  

- dezvoltării policentrice; 

- distribuţiei spaţiale a capitalului economic şi uman; 

- efectele la nivelul teritoriului naţional; 

- efectele la nivelul zonelor (domeniilor teritoriale specifice); 

- indeplinirea obiectivelor SDTR la nivel naţional (Tabel 10.1) 

- indeplinirea obiectivelor SDTR la nivelul zonelor (domeniilor teritoriale 
specifice) – tabel 10.1; 

- posibilitatea de implementare a liniilor directoare ale SDTR (tabel 10.2); 

In tabelul 10.3 vor fi analizate scenariile propuse luând in considerare fiecare 
aspect de mediu şi fiecare obiectiv de mediu relevant pentru SDTR.  
 
 



Tabel 10.1. Indeplinirea obiectivelor SDTR la nivel naţional şi la nivelul zonelor (domeniilor teritoriale specifice)  
Obiective generale ale SDTR  

Indeplinirea obiectivelor SDTR in cele 4 scenarii analizate  

S-B 2035 
Scenariu de Bază 
(Business as 
usual) 

S-M 2035 
Scenariu 
Metropole 
(Increased 
global 
competition) 

S-RP 2035 
Scenariu România 
Policentrică (Reinvented 
EU governance and 
improved regulation) 

S-FR 2035 
Scenariu Regiuni 
Funcționale 
(Social behavioral 
change) 
 

 Efecte teritoriale (puternic / mediu / slab)  

Nivel 
naţional  

Nivel zone 
teritoriale 
specifice  

Nivel 
naţional 

Nivel zone 
teritoriale 
specifice 

Nivel 
naţional 

Nivel zone 
teritoriale 
specifice 

Nivel 
naţional 

Nivel zone 
teritoriale 
specifice 

O.1 Asigurarea unei integrări funcţionale a 
teritoriului naţional în spaţiul european prin 
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor 
energetice, de transporturi și broadband 

Mediu Slab  Slab  Slab Puternic Mediu  Mediu Mediu 

O.2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare și serviciilor 
publice în vederea asigurării unor spaţii 
urbane şi rurale de calitate, atractive şi 
inclusive 

Mediu  Slab  Mediu  Scăzut  Puternic  Mediu  Puternic  Puternic 

O.3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi 
competitive şi coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor 
funcționale urbane 

Mediu Slab Slab Slab  Mediu  Puternic  Mediu Puternic 

O4 Protejarea patrimoniului natural și 
construit şi valorificarea elementelor de 
identitate teritorială 

Slab Mediu Slab  Slab  Puternic Mediu Puternic  Mediu  

O.5 Creşterea capacităţii instituţionale de 
gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială 

Mediu Slab  Mediu  Slab  Puternic   Mediu   Mediu Mediu  

Posibilitate de atingere a obiectivelor SDTR 
la nivel național 

mediu – scăzut mediu  puternic  mediu  

Posibilitate de atingere a obiectivelor SDTR 
la nivelul zonelor teritoriale specifice (generic) 

scăzut  scăzut  mediu  mediu  
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De asemenea, a fost analizată posibilitatea implementării liniilor directoare in fiecare din cele patru scenarii propuse.  

Tabel 10.2. Analiza posibilităţii implementării liniilor directoare ale SDTR in fiecare din cele 4 scenarii analizate  

Linii directoare ale SDTR  
Posibilitatea implementării liniilor directoare ale SDTR in cele 4 scenarii analizate  

S-B 2035 
Scenariu de Bază 
(Business as 
usual) 

S-M 2035 
Scenariu 
Metropole 
(Increased 
global 
competition) 

S-RP 2035 
Scenariu România 
Policentrică 
(Reinvented EU 
governance and 
improved 
regulation) 

S-FR 2035 
Scenariu Regiuni 
Funcționale 
(Social 
behavioral 
change) 

 Efecte teritoriale (puternic / mediu / slab)  

Nivel 
naţional  

Nivel 
zone 
teritoriale 
specifice  

Nivel 
naţional 

Nivel 
zone 
teritoriale 
specifice 

Nivel 
naţional 

Nivel 
zone 
teritoriale 
specifice 

Nivel 
naţional 

Nivel 
zone 
teritoriale 
specifice 

1. Încurajarea concentrării locuirii în interiorul 

intravilanului localităților și limitarea 

dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja 

echipate cu infrastructura tehnico-edilitară. 

Mediu 
  

Slab  Slab  Slab Puternic Puternic  Puternic   Puternic  

2. Încurajarea concentrării activităților 

industriale în parcuri tehnologice din 

exteriorul localităților și limitarea amplasării 

lor în intravilanul localităților. 

Mediu  Slab  Mediu  Scăzut  Mediu  Puternic   Mediu Mediu  

3. Încurajarea construirii în zone industriale 

deja utilizate (brownfields) și interzicerea 

construirii în zone verzi 

Mediu Slab Slab Slab  Mediu  Puternic  Mediu Puternic 

4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele 

istorice ale localităților orașelor. 

Slab Mediu Slab  Slab  Puternic Puternic  Puternic Puternic  

5. Dezvoltarea complementarității între zonele 

urbane și zonele rurale 

Mediu Slab  Mediu  Slab  Mediu  Puternic  Puternic  Puternic  
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6. Încurajarea dezvoltării care utilizează 

energie verde și interzicerea construirii de 

imobile care utilizează în exploatare 

exclusiv combustibili fosili. 

Mediu Mediu Mediu Mediu  Puternic Puternic Mediu Puternic 

7. Luarea măsurilor necesare pentru 

diminuarea efectelor negative ale riscurilor 

naturale și industriale 

Mediu Mediu  Slab  Mediu Puternic Puternic Puternic  Puternic  

8. Încurajarea transportului sustenabil și 

obligativitatea elaborării planurilor de 

mobilitate. 

Mediu Slab  Slab Slab  Puternic  Mediu  Mediu  Mediu  

9. Încurajarea planificării și proiectării de 

calitate şi limitarea derogării de la planurile 

de dezvoltare urbană și teritorială în 

vigoare.  

Slab  Slab  Slab  Mediu  Puternic  Puternic  Mediu  Puternic  

10. Încurajarea implicării cetățenilor și 

comunităților în elaborarea strategiilor de 

dezvoltare și obligativitatea consultării 

publicului asupra fiecărei etape ale 

acestora. 

Mediu  Mediu  Slab  Mediu  Puternic  Puternic  Mediu  Puternic  

Posibilitate de implementare a liniilor directoare ale  
SDTR la nivel național 

mediu – scăzut mediu puternic  mediu  

Posibilitate de implementare a liniilor directoare ale 
SDTR la nivelul zonelor teritoriale specifice 
(generic) 

scăzut scăzut mediu puternic  

 
 
Tabel 10.3. Analiza alternativelor din punct de vedere al aspectelor de mediu şi al obiectivelor relevante de mediu pentru SDTR 
 



 

Aspect de 
mediu 

Obiective 
de mediu 
relevante 

pentru 
SDTR  

Linii 
direct
oare 

releva
nte 

pentru 
fiecare 
aspect 

de 
mediu  

Scenarii (alternative) 

S-B 2035 

Scenariul de Bază 

(Business as usual) 

(alternativa zero) 

S-M 2035 

Scenariu Metropole 

(Increased global competition) 

S-RP 2035 

Scenariu România 

Policentrică (Reinvented EU 

governance and 

improved regulation) 

S-FR 2035 

Scenariu Regiuni 

Funcționale 

(Social 

behavioral change) 

Imp
act 

Justificare  Im
pa
ct  

Justificare  Im
pa
ct  

Justificare  Imp
act  

Justificare  

Apă OMR 7 1, 2, 5, 
7, 9, 
10 

-2 Echipare necorespunzătoare a 
teritoriului (servicii de 
alimentare cu apă, canalizare, 
epurare) are efect asupra 
stării apelor de suprafaţă şi 
subterane.  
 
Stațiile de epurare a apelor 
uzate au tehnologii depășite și 
nu asigură condiții de calitate 
a apelor uzate înainte de 
evacuarea acestora în emisar 
fapt ce va conduce la 
deteriorarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane  
 

+ 
1 

Realizarea, extinderea, reabilitarea 
și modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă, precum și a 
sistemelor de canalizare și stațiilor 
de epurare a apelor uzate va 
conduce la imbunătăţirea calităţii 
apelor la nivelul principalelor 
metropole 
 
 

+2 Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și stațiilor 
de epurare a apelor 
uzate va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor  
 
 

+2 Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
sistemelor de 
alimentare cu apă, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și 
stațiilor de epurare a 
apelor uzate va 
conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor  

 

OMR 8 -2 Deversarea apelor uzate 
neepurate corespunzător 
conduce la afectarea calității 
apelor de suprafață, fapt ce va 
avea impact asupra 
biodiversității acvatice  
 
Deversarea apelor uzate 
neepurate corespunzător 
poate conduce la poluarea 
litoralului si a Deltei 

+1 Utilizarea stațiilor de epurare in 
marile orașe va asigura calitatea 
apelor de suprafață din arealul 
acestor orașe cu impact pozitiv 
asupra biodiversității 
 
Inchiderea depozitelor neconforme 
și ecologizarea lor (în special cele 
situate în proximitatea albiilor 
râurilor) va conduce la 
imbunătăţirea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

+2 Realizarea sistemelor de 
canalizare și a stațiilor de 
epurare la nivelul tuturor 
localităților urbane și 
rurale va contribui la 
imbunătățirea 
semnificativă a calității 
apelor de suprafață cu 
eimpact pozitiv 
semnificativ asupra 
biodiversității 
 
Inchiderea depozitelor 

+2 Realizarea sistemelor 
de canalizare și a 
stațiilor de epurare la 
nivelul tuturor 
localităților urbane și 
rurale va contribui la 
imbunătățirea 
semnificativă a calității 
apelor de suprafață cu 
eimpact pozitiv 
semnificativ asupra 
biodiversității 
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neconforme și 
ecologizarea lor (în 
special cele situate în 
proximitatea albiilor 
râurilor) va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor de suprafaţă şi 
subterane  

Inchiderea depozitelor 
neconforme și 
ecologizarea lor (în 
special cele situate în 
proximitatea albiilor 
râurilor) va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor de suprafaţă şi 
subterane 

OMR 9 - 2 Echipare necorespunzătoare a 
teritoriului (servicii de 
alimentare cu apă, canalizare, 
epurare) are efect asupra 
stării apelor de suprafaţă şi 
subterane.  

+ 
2 

Realizarea, extinderea, reabilitarea 
și modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă, precum și a 
sistemelor de canalizare și stațiilor 
de epurare a apelor uzate va 
conduce la imbunătăţirea calităţii 
apelor  

+2  Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și stațiilor 
de epurare a apelor 
uzate va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor  

+2 Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
sistemelor de 
alimentare cu apă, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și 
stațiilor de epurare a 
apelor uzate va 
conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
apelor  

OMR 10 - 1 Sistemele rurale de alimentare 
cu apă, aflate în exploatare, 
nu beneficiază de instalații de 
tratare sau clorinare, chiar 
dacă calitatea apei prelevate 
de la sursă nu îndeplinește 
întotdeauna condițiile de 
calitate, conform normativelor 
de calitate 
 

+1 Modernizarea și extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă la 
nivelul marilor orașe va asigura 
calitatea apei destinate consumului 
uman la nivelul acestor zone  
 
Va fi asigurată protejarea surselor 
de apă potabilă, prin respectarea 
strictă a distanţelor legale la 
forajele şi izvoarele de exploatare a 
apei potabile şi prin protecția 
sistematică a solului; 
 

+2 Modernizarea și 
extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă la 
nivelul tuturor localităților 
va asigura calitatea apei 
destinate consumului 
uman la nivelul intregii 
țări  
 
Va fi asigurată protejarea 
surselor de apă potabilă, 
prin respectarea strictă a 
distanţelor legale la 
forajele şi izvoarele de 
exploatare a apei 
potabile şi prin protecția 
sistematică a solului.  

+2 Modernizarea și 
extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă 
la nivelul tuturor 
localităților va asigura 
calitatea apei destinate 
consumului uman la 
nivelul intregii țări.  
 
Va fi asigurată 
protejarea surselor de 
apă potabilă, prin 
respectarea strictă a 
distanţelor legale la 
forajele şi izvoarele de 
exploatare a apei 
potabile şi prin 
protecția sistematică a 
solului 

OMR 11 -1 In situația neadoptării unor 
măsuri pentru protejarea liniei 
țărmului se va produce 

-1  In situația neadoptării unor măsuri 
pentru protejarea liniei țărmului se 
va produce deteriorarea acesteia și 

+2 Prin adoptarea unor 
măsuri specifice, linia 
țărmului va fi protejată și 

+2 Prin adoptarea unor 
măsuri specifice, linia 
țărmului va fi protejată 
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deteriorarea acesteia și implicit 
a calității apelor costiere  

implicit a calității apelor costiere. 
Zona costieră va fi folosită intensiv 
in scopuri turistice.  
 

implicit se va asigura 
calitatea apelor costiere  
 

și implicit se va asigura 
calitatea apelor 
costiere  
 

Aer  OMR 14 1, 2, 3, 
6, 7, 8, 
9, 10 

-2 In situația evoluției liniare a 
situației existente se poate 
produce deprecierea calității 
aerului ca urmare a creșterii 
emisiilor din industrie  

+1 Prin incurajarea concentrării 
activităților industriale in parcuri 
tehnologice din exteriorul marilor 
orașe  se va limita deprecierea 
calității aerului la nivelul acestor 
localități  

+2 Prin incurajarea 
concentrării activităților 
industriale in parcuri 
tehnologice din exteriorul 
marilor orașe  se va 
limita deprecierea calității 
aerului la nivelul acestor 
localități 

+2 Prin incurajarea 
concentrării activităților 
industriale in parcuri 
tehnologice din 
exteriorul marilor orașe  
se va limita 
deprecierea calității 
aerului la nivelul 
acestor localități 

OMR 15 -2 Calitatea aerului ar suferi 
deprecieri ca urmare a 
tendinței crescătoare a 
traficului rutier si a lipsei 
investițiilor in infrastructura de 
transport.  
 

+1 S-ar imbunătăți calitatea aerului in 
zonele in care a fost propusă 
imbunătățirea transportului 
intermodal (București, Timișoara, 
Constanța), in schimb in zonele in 
care nu va fi dezvoltată 
infrastructura rutieră ca urmare a 
intensificării traficului vor fi 
înregistrate in continuare emisii 
importante de poluanți atmosferici 
și un nivel ridicat al zgomotului 
(mai ales in marile centre urbane 
care nu au centuri). 
Suprafețele mici ocupate de spații 
verzi la nivelul orașelor mari și 
reducerea suprafețelor ocupate de 
păduri va conduce in timp la 
deprecierea calității aerului.  
De asemenea, lipsa unor rețele de 
tranport alternativ nemotorizat sau 
a rețelelor de transport in comun in 
marile centre urbane va conduce in 
timp la deprecierea calității aerului. 

+2   Adoptarea următoarelor 
măsuri va conduce la 
scăderea emisiilor de 
poluanţi atmosferici 
asociaţi traficului şi 
implicit la imbunătăţirea 
calităţii aerului:  
Asigurarea mobilității 
urbane durabile: 
transport public de 
călători de mare 
capacitate- tramvai, 
metrou și autobuze cu 
benzi dedicate  
Integrarea sistemelor de 
transport urban cu cele 
metropolitate și regionale 
(ex: bilete comune, 
orașe corelate) pentru 
stimularea utilizării 
transportului în comun 
Consolidarea rețelei de 
transport feroviar  
Realizarea de centuri 
ocolitoare pentru 
municiile reședințele de 
județ și alte localități 
urbane amplasate pe 
principalele artere de 
transport rutier  

+2 Adoptarea 
următoarelor măsuri 
va conduce la 
scăderea emisiilor de 
poluanţi atmosferici 
asociaţi traficului şi 
implicit la 
imbunătăţirea calităţii 
aerului:  
Asigurarea mobilității 
urbane durabile: 
transport public de 
călători de mare 
capacitate- tramvai, 
metrou și autobuze cu 
benzi dedicate  
Integrarea sistemelor 
de transport urban cu 
cele metropolitate și 
regionale (ex: bilete 
comune, orașe 
corelate) pentru 
stimularea utilizării 
transportului în comun 
Consolidarea rețelei 
de transport feroviar  
Realizarea de centuri 
ocolitoare pentru 
municiile reședințele 
de județ și alte 
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Accelerarea şi 
definitivarea programelor 
de împăduriri, de 
refacere și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și monitorizarea 
sistematică a acestora. 
Realizarea de reţele de 
transport alternativ 
nemotorizat care să 
conecteze centrul 
oraşului de zonele 
urbane şi rurale din 
proximitate (ex. transport 
cu bicicleta);  
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport între centrul 
urban și aeroportul din 
proximitate, dezvoltarea 
legaturilor periurbane de 
naveta, de tip cale ferată 
ușoară, inclusiv de 
legatură cu aeroporturile 
regionale. 
Dezvoltarea spaţiilor 
verzi la nivel urban şi a 
centurilor verzi în jurul 
marilor oraşe. 

localități urbane 
amplasate pe 
principalele artere de 
transport rutier  
Accelerarea şi 
definitivarea 
programelor de 
împăduriri, de refacere 
și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și 
monitorizarea 
sistematică a acestora. 
Realizarea de reţele de 
transport alternativ 
nemotorizat care să 
conecteze centrul 
oraşului de zonele 
urbane şi rurale din 
proximitate (ex. 
transport cu bicicleta);  
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport între centrul 
urban și aeroportul din 
proximitate, 
dezvoltarea legaturilor 
periurbane de naveta, 
de tip cale ferată 
ușoară, inclusiv de 
legatură cu 
aeroporturile regionale. 
Dezvoltarea spaţiilor 
verzi la nivel urban şi a 
centurilor verzi în jurul 
marilor oraşe. 

OMR 16 -1 Realizarea activităților 
industriale și de transport in 
zona de granița poate genera 
impact transfrontier 
Zona costieră este intens 
folosită și în proces de 

-1 Realizarea activităților industriale și 
de transport in zona de granița 
poate genera impact transfrontier 
Zona costieră este intens folosită și 
în proces de degradare 

+2 Implementarea măsurilor 
propuse pentru zonele 
de graniţă va conduce la 
reducerea impactului 
transfrontier.  

+1 Implementarea 
măsurilor propuse 
pentru anumite zone 
de graniţă va conduce 
la reducerea 
impactului 
transfrontier. 
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degradare 

OMR 17 -2 In situația evoluției liniare a 
situației existente se poate 
produce deprecierea calității 
aerului ca urmare a creșterii 
emisiilor din industrie și a 
creșterii exponențiale a 
traficului rutier  
 
Deficitul de suprafață 
împădurită raportată la 
suprafața țării 
 
Se vor intensifica emisiile de 
poluanţi atmosferici ca urmare 
a depozitării  necontrolate a 
deșeurilor sau a existenței 
depozitelor neconforme.  
 
Lipsa spaţiilor verzi sau 
suprafaţa insuficientă a 
acestora de la nivelul oraşelor 
poate afecta calitatea aerului şi 
starea de sănătate a populaţiei 
 
 

+1  Se va inregistra imbunătățirea 
calității aerului la nivelul marilor 
centre urbane  

+2 Se va imbunătăți 
calitatea aerului la nivelul 
intregii țări 

+2 Se va imbunătăți 
calitatea aerului la 
nivelul intregii țări 

Sol OMR 5 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 
9, 10 

-2 Extinderea intravilanului poate 
avea impact asupra solului prin 
scoaterea anumitor suprafeţe 
din circuitul agricol şi ocuparea 
acestora.    
 
Gradul de poluare a solului se 
va accentua in urma presiunii 
exercitate de agricultura si 
activitatile industriale dar si in 
lipsa realizarii sistemelor de 
canalizare in localitatile care 
nu dispun de asa ceva. 
 
 

+1 Se va limita impactul asupra solului 
prin realizarea construcțiilor in locul 
clădirilor demolate in cele șapte 
orașe principale (Bucureşti, 
Constanţa, Craiova, Braşov, Cluj-
Napoca, Timişoara, Iasi), in schimb 
extinderea intravilanului in cazul 
celorlate localități poate avea 
impact asupra solului prin 
scoaterea unor suprafețe 
importante din circuitul agricol.  
 

+2 Adoptarea următoarelor 
măsuri va conduce la 
protejarea solului sau 
chiar la imbunătăţirea 
calităţii acestuia:  
Limitarea extinderii 
nefondate a intravilanelor 
prin valorificarea 
rațională a resurselor de 
teren din interiorul 
localităților. 
Dezvoltarea orașului 
compact prin folosirea 
terenurilor neutilizate:  
situri industriale, foste căi 

+2 Adoptarea 
următoarelor măsuri va 
conduce la protejarea 
solului sau chiar la 
imbunătăţirea calităţii 
acestuia:  
Limitarea extinderii 
nefondate a 
intravilanelor prin 
valorificarea rațională a 
resurselor de teren din 
interiorul localităților. 
Dezvoltarea orașului 
compact prin folosirea 
terenurilor neutilizate:  
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ferate, terenuri militare 
neutilizate) 
  
Transformarea 
terenurilor militare 
neutilizate aflate în 
domeniul public. 
Accelerarea şi 
definitivarea programelor 
de împăduriri, de 
refacere şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum şi monitorizarea 
sistematică a acestora 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport poate avea 
impact negativ asupra 
solului prin scoaterea 
unor suprafețe din 
circuitul agricol. 

situri industriale, foste 
căi ferate, terenuri 
militare neutilizate) 
  
Transformarea 
terenurilor militare 
neutilizate aflate în 
domeniul public. 
Accelerarea şi 
definitivarea 
programelor de 
împăduriri, de refacere 
şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum şi 
monitorizarea 
sistematică a acestora 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport poate avea 
impact negativ asupra 
solului prin scoaterea 
unor suprafețe din 
circuitul agricol. 

OMR 6  -2 Neinmplementarea măsurilor 
pentru diminuarea riscurilor 
naturale (eroziune, alunecări 
de teren, inundaţii) va conduce 
la creşterea suprafeţelor de 
teren degradate Calitatea 
solului va continua sa se 
deterioreze ca urmare a 
salinizarii, alcalinizarii sau 
inmlastinarii, fenomene ce vor 
continua in lipsa unui sistem 
adecvat de irigatii.  
 
Eroziunea solului și alunecările 
de teren un important factor 
limitativ al calității solului.  
 

+1 Implementarea măsurilor pentru 
diminuarea riscurilor naturale 
(eroziune, alunecări de teren, 
inundaţii) va conduce indirect la 
protejarea solurilor.  
 

+1 Implementarea măsurilor 
pentru diminuarea 
riscurilor naturale 
(eroziune, alunecări de 
teren, inundaţii) va 
conduce indirect la 
protejarea solurilor.  
 

+1 Implementarea 
măsurilor pentru 
diminuarea riscurilor 
naturale (eroziune, 
alunecări de teren, 
inundaţii) va conduce 
indirect la protejarea 
solurilor.  
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OMR 4  -2 Neimplementarea măsurilor 
pentru identificarea şi 
remedierea siturilor 
contaminate va conduce la 
extinderea suprafeţelor 
afectate (prin migrarea 
poluanţilor) şi la afectarea 
stării de sănătate a populaţiei.  
Nu va fi inregistrat impact 
asupra solului ca urmare a 
menținerii actualei 
infrastructuri de transport. 

-2 Neimplementarea măsurilor pentru 
identificarea şi remedierea siturilor 
contaminate va conduce la 
extinderea suprafeţelor afectate 
(prin migrarea poluanţilor) şi la 
afectarea stării de sănătate a 
populaţiei.  
Nu va fi inregistrat impact asupra 
solului ca urmare a menținerii 
actualei infrastructuri de transport. 

+1 Identificarea, 
inventarierea şi 
remedierea siturilor 
industriale contaminate 
va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
solului şi va diminua 
riscul de imbolnăvire a 
populaţiei umane şi va 
avea efecte benefice şi 
asupra biodiversităţii 
 

+1 Identificarea, 
inventarierea şi 
remedierea siturilor 
industriale contaminate 
va conduce la 
imbunătăţirea calităţii 
solului şi va diminua 
riscul de imbolnăvire a 
populaţiei umane şi va 
avea efecte benefice şi 
asupra biodiversităţii 
 
 

Biodiversita
te 

OMR 1 1, 2, 3, 
6, 7, 9, 
10 

-1 Vulnerabilitate crescută a 
zonelor şi ariilor protejate în 
faţa intervenţiilor umane dar şi 
a hazardelor naturale. 
Turismul neorganizat  
in zone cu valoare naturala 
mare sau in vecinatatea 
acestora vor contribui in viitor 
la degradarea ecosistemelor, 
distrugerea habitatelor si chiar 
disparitia unor specii de flora si 
fauna. 
 
Nu va fi inregistrat impact 
asupra biodiversității  ca 
urmare a menținerii actualei 
infrastructuri de transport. 
 
 
 

+1 Aplicarea următoarelor măsuri 
propuse va conduce la 
imbunătăţirea stării de conservare 
a speciilor de floră şi faună:  
Elaborarea planurilor de 
management pentru ariile protejate 
Elaborarea unor planuri de 
management care să reglementeze 
inclusiv practicarea turismului în 
perimetrul și în proximităţile ariilor 
protejate în vederea stopării 
degradării peisajelor; 
 
Extinderea și modernizarea 
sitemului de transport poate genera 
impact asupra biodiversității, in 
funcție de amplasamentul 
viitoarelor infrastructuri de 
transport. 

+1 Aplicarea următoarelor 
măsuri propuse va 
conduce la imbunătăţirea 
stării de conservare a 
speciilor de floră şi 
faună:  
Elaborarea planurilor de 
management pentru 
ariile protejate 
Elaborarea unor planuri 
de management care să 
reglementeze inclusiv 
practicarea turismului în 
perimetrul și în 
proximităţile ariilor 
protejate în vederea 
stopării degradării 
peisajelor; 
 
Cartarea habitatelor 
naturale şi a habitatelor 
speciilor sălbatice de 
interes comunitar şi 
stabilirea sistemului de 
monitorizare a stării de 
conservare a acestora; 
 
Extinderea și 
modernizarea sitemului 
de transport poate 

+1 Aplicarea următoarelor 
măsuri propuse va 
conduce la 
imbunătăţirea stării de 
conservare a speciilor 
de floră şi faună:  
Elaborarea planurilor 
de management pentru 
ariile protejate 
Elaborarea unor 
planuri de 
management care să 
reglementeze inclusiv 
practicarea turismului 
în perimetrul și în 
proximităţile ariilor 
protejate în vederea 
stopării degradării 
peisajelor; 
 
Cartarea habitatelor 
naturale şi a 
habitatelor speciilor 
sălbatice de interes 
comunitar şi stabilirea 
sistemului de 
monitorizare a stării de 
conservare a acestora; 
 
Extinderea și 
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genera impact asupra 
biodiversității, in funcție 
de amplasamentul 
viitoarelor infrastructuri 
de transport. 

modernizarea sitemului 
de transport poate 
genera impact asupra 
biodiversității, in funcție 
de amplasamentul 
viitoarelor infrastructuri 
de transport. 

OMR 2  -1 Vulnerabilitate crescută a 
zonelor şi ariilor protejate în 
faţa intervenţiilor umane dar şi 
a hazardelor naturale. 
Turismul neorganizat sau 
extinderea necontrolata a 
activitatilor 
antropice in zone cu valoare 
naturala mare sau in 
vecinatatea acestora vor 
contribui in viitor la degradarea 
ecosistemelor, distrugerea 
habitatelor si chiar disparitia 
unor specii de flora si fauna. 
Supra-exploatarea resurselor 
piscicole 
Extinderea necontrolată a 
intravilanului poate afecta ariile 
naturale protejate.  
Neimplementarea sistemelor 
centralizate de colectare şi 
epurare a apelor uzate va 
conduce la deprecierea calităţii 
apelor şi va avea impact 
inclusiv asupra speciilor 
acvatice de floră şi faună.  
Neadoptarea planurilor de 
diminuare a riscurilor naturale 
va afecta inclusiv speciile de 
floră şi faună: se vor produce 
in continuare inundaţii, 
alunecări de teren in zone cu 
specii importante de floră sau 
faună 
Neimplementarea măsurilor 
pentru remedierea siturilor 

+1 Extinderea necontrolată a 
intravilanului poate afecta ariile 
naturale protejate.  
Neimplementarea sistemelor 
centralizate de colectare şi epurare 
a apelor uzate va conduce la 
deprecierea calităţii apelor şi va 
avea impact inclusiv asupra 
speciilor acvatice de floră şi faună.  
Neadoptarea planurilor de 
diminuare a riscurilor naturale va 
afecta inclusiv speciile de floră şi 
faună: se vor produce in continuare 
inundaţii, alunecări de teren in zone 
cu specii importante de floră sau 
faună 
Neimplementarea măsurilor pentru 
remedierea siturilor contaminate 
poate afecta starea de conservare 
a speciilor de floră sau faună sau a 
ariilor protejate 

+1 remedierea siturilor 
contaminate va conduce 
la diminuarea riscului 
afectării ecosistemelor şi 
a speciilor de floră şi 
faună; 
Incurajarea construirii in 
terenuri industriale deja 
utilizate va conduce la 
limitarea extinderii 
intravilanului şi va 
diminua potenţialul 
impact asupra ariilor 
protejate 
Extinderea infrastructurii 
de transport poate 
conduce la afectarea 
biodiversităţii, dar se 
recomandă ca la 
stabilirea traseelor 
viitoarelor autostrăzi să 
se evite traversarea 
ariilor naturale protejate 
sau se adopte măsurile 
necesare pentru 
diminuarea impactului 
(precum realizarea unor 
coridoare ecologice) 
Protecția patrimoniului 
natural Delta Dunării 
(observator ecologic 
transfrontalier) 
Monitorizarea 
sistematică și constantă 
a presiunii turistice în 
zonele protejate  

+1 remedierea siturilor 
contaminate va 
conduce la diminuarea 
riscului afectării 
ecosistemelor şi a 
speciilor de floră şi 
faună; 
Incurajarea construirii 
in terenuri industriale 
deja utilizate va 
conduce la limitarea 
extinderii intravilanului 
şi va diminua 
potenţialul impact 
asupra ariilor protejate 
Extinderea 
infrastructurii de 
transport poate 
conduce la afectarea 
biodiversităţii, dar se 
recomandă ca la 
stabilirea traseelor 
viitoarelor autostrăzi să 
se evite traversarea 
ariilor naturale 
protejate sau se 
adopte măsurile 
necesare pentru 
diminuarea impactului 
(precum realizarea 
unor coridoare 
ecologice) 
Protecția patrimoniului 
natural Delta Dunării 
(observator ecologic 
transfrontalier) 
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contaminate poate afecta 
starea de conservare a 
speciilor de floră sau faună 
sau a ariilor protejate 

Sustinerea unor cercetări 
aplicative (cercetări 
silvice, agricole și 
piscicole). 

Monitorizarea 
sistematică și 
constantă a presiunii 
turistice în zonele 
protejate  
Sustinerea unor 
cercetări aplicative 
(cercetări silvice, 
agricole și piscicole). 

OMR 3  -1 Neadoptarea unor măsuri 
pentru definitivarea 
programelor de împăduriri 
poate conduce la diminuarea 
fondului forestier naţional.  

-1 Neadoptarea unor măsuri pentru 
definitivarea programelor de 
împăduriri poate conduce la 
diminuarea fondului forestier 
naţional. 

+1 Accelerarea şi 
definitivarea programelor 
de împăduriri, de 
refacere şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum şi monitorizarea 
sistematică a acestora 
Conservarea strictă 
pădurilor virgine şi cvasi-
virgine; 
Programe de 
reîmpădurire a 
suprafeţelor forestiere 
degradate; 

+1 Accelerarea şi 
definitivarea 
programelor de 
împăduriri, de refacere 
şi de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum şi 
monitorizarea 
sistematică a acestora 
Conservarea strictă 
pădurilor virgine şi 
cvasi-virgine; 
Programe de 
reîmpădurire a 
suprafeţelor forestiere 
degradate; 
 

Patrimoniul 
natural 

 

OMR 33 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 
9, 10 

-1 In lipsa adoptării unor măsuri 
specifice se poate produce 
degradarea monumentelor 
naturale constituite de 
formatiuni fizice si biologice 
sau de grupari de asemenea 
formatiuni care au o valoare 
universala exceptionala din 
punct de vedere estetic sau 
stiintific;  
degradarea  formatiunilor 
geologice si fiziografice si a 
zonelor strict delimitate 
constituind habitatul speciilor 
animale si vegetale 
amenintate;  
poate creşte vulnerabilitatea 

-1 In lipsa adoptării unor măsuri 
specifice se poate produce 
degradarea monumentelor 
naturale, poate creşte 
vulnerabilitatea siturilor naturale 
sau zonelor naturale strict 
delimitate, care au o valoare 
universala exceptionala din punct 
de vedere stiintific.  

+2 Vor fi adoptate măsuri 
pentru valorificarea şi 
protecția resurselor şi 
patrimoniului natural 
Protejarea patrimoniului 
natural și construit şi 
valorificarea elementelor 
de unicitate și identitate 
reprezintă condiţii 
esenţiale pentru 
realizarea unei dezvoltări 
durabile a teritoriului 
naţional. 
Argumentarea 
intervențiilor antropice în 
zonele protejate, 
manifestate mai ales prin 

+2 Vor fi adoptate măsuri 
pentru valorificarea şi 
protecția resurselor şi 
patrimoniului natural 
Protejarea 
patrimoniului natural și 
construit şi 
valorificarea 
elementelor de 
unicitate și identitate 
reprezintă condiţii 
esenţiale pentru 
realizarea unei 
dezvoltări durabile a 
teritoriului naţional. 
Argumentarea 
intervențiilor antropice 
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siturilor naturale sau zonelor 
naturale strict delimitate, care 
au o valoare universala 
exceptionala din punct de 
vedere stiintific.  
 

acțiuni contrare măsurilor 
de protecție; 
In cadrul scenariiului a  
fost propusă realizarea 
construcţiilor in terenurile 
industriale deja 
construite pentru a 
diminua impactul asupra 
solului şi a ariilor naturale 
protejate.  
Extinderea continuă a 
suprafețelor și ariilor 
naturale protejate și 
precizarea atribuțiilor 
sistemului de protecție. 
Protecția patrimoniului 
natural transfrontalier 

în zonele protejate, 
manifestate mai ales 
prin acțiuni contrare 
măsurilor de protecție; 
In cadrul scenariului a 
fost propusă realizarea 
construcţiilor in 
terenurile industriale 
deja construite pentru 
a diminua impactul 
asupra solului şi a 
ariilor naturale 
protejate.  
Extinderea continuă a 
suprafețelor și ariilor 
naturale protejate și 
precizarea atribuțiilor 
sistemului de protecție. 
Protecția patrimoniului 
natural transfrontalier 

Patrimoniul 
cultural 

OMR 22 4, 9, 
10 

-2 In lipsa adoptării unor măsuri 
de protecţie se poate produce 
degradarea patrimoniului 
cultural, inclusiv la degradarea 
căminelor culturale şi la  lipsa 
renovarii centrelor istorice 
Nu vor fi promovate unele 
zone etnofolclorice tradiţionale 
din ariile carpatice (de 
exemplu: Ţara Moţilor, Ţara 
Haţegului, Obcinele Sucevei, 
Vâlcea) 
 

-2 In lipsa adoptării unor măsuri de 
protecţie se poate produce 
degradarea patrimoniului cultural.  

+2 Implementarea măsurilor 
propuse in scenariu va 
conduce la Restaurarea 
clădirilor cu valoare 
arhitecturală şi istorică 
ce au suferit în urma 
intervenţiilor umane sau 
naturale; 
Punerea în valoare a 
vecinătăţilor 
monumentelor, a 
ansamblurilor şi a 
siturilor; 
Înfiinţarea de facilităţi 
culturale şi dezvoltarea 
celor amplasate în 
special în oraşele mici şi 
în unele sate mai 
importante, prin 
parteneriate între 
localităţi (teatre, muzee, 
expoziţii, biblioteci 
publice); 

+2 Implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu va conduce la 
Restaurarea clădirilor 
cu valoare 
arhitecturală şi istorică 
ce au suferit în urma 
intervenţiilor umane 
sau naturale; 
Punerea în valoare a 
vecinătăţilor 
monumentelor, a 
ansamblurilor şi a 
siturilor; 
Înfiinţarea de facilităţi 
culturale şi dezvoltarea 
celor amplasate în 
special în oraşele mici 
şi în unele sate mai 
importante, prin 
parteneriate între 
localităţi (teatre, 
muzee, expoziţii, 
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Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, dotarea 
aşezămintelor culturale; 
Adoptarea unor măsuri 
fiscale pentru stimularea 
investițiilor în reabilitarea 
patrimoniului cultural 

biblioteci publice); 
Construcţia, 
reabilitarea, 
modernizarea, dotarea 
aşezămintelor 
culturale; 
Adoptarea unor măsuri 
fiscale pentru 
stimularea investițiilor 
în reabilitarea 
patrimoniului cultural 

Deseuri OMR 18  1, 2, 9, 
10 

-2 Neimplementarea măsurilor 
propuse in SDTR va conduce 
la existenţa depozitelor 
neconforme de deşeuri, nivelul 
scăzut de racordare la 
serviciile de salubritate, 
colectare aleatorie a 
deşeurilor solide, folosirea 
unui echipament învechit şi 
insuficient, colectarea 
selectivă in foarte puţine 
cazuri;  
Depozitarea neconformă a 
deşeurilor conduce la 
existenţa unor mari suprafeţe 
de soluri contaminate;  
Lipsa unei evidenţe a 
depozitelor de deşeuri va 
conduce la nereabilitarea sau 
depozite ilegale  
Managementul defectuos al 
deşeurilor menajere este o 
problemă pregnantă în mediul 
rural dar si urban 

+1 Inchiderea depozitelor neconforme 
de deșeuri va avea impact poyitiv 
asupra solului și indirect asupra 
biodiversității.  
In schimb, in cazul neimplementării 
unor sisteme de colectare selectivă, 
se vor pierde cantități importante de 
materiale reciclabile.   

+2 Aplicarea următoarelor 
măsuri propuse in 
scenariu va avea impact 
pozitiv asupra solului şi 
indirect asupra 
biodiversităţii: 
Dezvoltarea sistemelor 
integrate de gestionare a 
deşeurilor punând 
accentul pe colectarea 
selectivă şi pe 
valorificarea deşeurilor 
reciclabile şi a 
biodeşeurilor, prin 
procesare şi prin 
transformarea în energie 
Managementul integrat al 
deşeurilor: 
realizare/extindere/moder
nizare de platforme de 
depozitare, cooperare 
intercomunală pentru 
identificarea unui sistem 
comun de management 
al deşeurilor 
 

+2 Aplicarea următoarelor 
măsuri propuse in 
SDTR va avea impact 
pozitiv asupra solului şi 
indirect asupra 
biodiversităţii: 
Dezvoltarea sistemelor 
integrate de gestionare 
a deşeurilor punând 
accentul pe colectarea 
selectivă şi pe 
valorificarea deşeurilor 
reciclabile şi a 
biodeşeurilor, prin 
procesare şi prin 
transformarea în 
energie Managementul 
integrat al deşeurilor: 
realizare/extindere/mod
ernizare de platforme 
de depozitare, 
cooperare 
intercomunală pentru 
identificarea unui 
sistem comun de 
management al 
deşeurilor 
 

OMR 19 -2 Nivel scăzut de 
reciclare/valorificare a 
deșeurilor la nivelul intregii țări 

-1  Nivel scăzut de 
reciclare/valorificare a deșeurilor la 
nivelul zonelor rurale  

+1 Crearea unor centre de 
reciclare a deşeurilor la 
nivelul fiecărei localități  

+1 Crearea unor centre de 
reciclare a deşeurilor la 
nivelul fiecărei localități  
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Schimbări 
climatice 

OMR 20 2, 3, 6, 
7, 8 

-2 In lipsa adoptării unor măsuri 
se vor accentua efectele 
schimbărilor climatice.  
Zonele de Sud şi Sud-Est ale 
României sunt cele mai 
predispuse la schimbările 
climatice în ceea ce priveşte 
reducerea cantităţilor de 
precipitaţii medii anuale şi a 
creşterii temperaturilor; 
Efectele nocive ale 
schimbărilor climatice se 
manifestă şi asupra zonei 
costiere (secete frecvente si 
prelungite, ariditate)  
Mentinerea activitatii 
industriale fara implementarea 
de masuri privind 
modernizarea/ 
retehnologizarea si reducerea 
poluarii, lipsa asigurarii 
solutiilor alternative pentru 
incalzirea locuintelor, precum 
si reducerea suprafetelor 
impadurite vor conduce la 
mentinera emisiilor de gaze cu 
efect de sera la nivelul actual 
sau chiar la o crestere a 
cestora. 
Defrișarea pădurilor 
Schimbările climatice au 
generat pierderi importante de 
faleză pe coasta românească 
De asemenea,accelerarea 
ritmului de producere a 
schimbărilor climatice are 
impact şi asupra habitatelor şi 
a speciilor de floră şi faună.  

-2 In lipsa implementării unor măsuri 
adecvate se vor accentua efectele 
schimbărilor climatice asupra 
zonelor din sudul și sud/estul 
României.  
Habitatele protejate vor fi tot mai 
vulnerabile in fața schimbărilor 
climatice, se va accelera rata 
procesului de deșertificare.  

+2 Prin adoptarea măsurilor 
propuse in scenariu vor fi 
protejate  habitatele 
naturale în faţa 
schimbărilor climatice 
Se va încuraja 
dezvoltarea transportului 
public prin identificarea 
soluţiilor optime pentru 
asigurarea unei 
accesibilităţi locale şi 
regionale şi care 
contribuie la reducerea 
emisiilor de dioxid de 
carbon. Dezvoltarea 
nodurilor intermodale  
Imbunatatirea capacității 
de stocare a carbonului 
a solului și apei și 
conservarea apei în 
sisteme naturale pentru 
a atenua efectul 
secetelor și a preveni 
inundațiile, erodarea 
solului și deșertificarea 
Programe de impăduriri 
Prin realizarea de 
amenajări tehnice pentru 
valorificarea potențialului 
de energie regenerabilă 
a teritoriului național se 
vor diminua emisiile de 
poluanţi atmosferici 
specifici arderii 
combustibililor fosili.  

+2 Prin adoptarea 
măsurilor propuse in 
scenariu vor fi 
protejate  habitatele 
naturale în faţa 
schimbărilor climatice 
Se va încuraja 
dezvoltarea 
transportului public 
prin identificarea 
soluţiilor optime pentru 
asigurarea unei 
accesibilităţi locale şi 
regionale şi care 
contribuie la reducerea 
emisiilor de dioxid de 
carbon. Dezvoltarea 
nodurilor intermodale  
Imbunatatirea 
capacității de stocare a 
carbonului a solului și 
apei și conservarea 
apei în sisteme 
naturale pentru a 
atenua efectul 
secetelor și a preveni 
inundațiile, erodarea 
solului și deșertificarea 
Programe de 
impăduriri 
Prin realizarea de 
amenajări tehnice 
pentru valorificarea 
potențialului de energie 
regenerabilă a 
teritoriului național se 
vor diminua emisiile de 
poluanţi atmosferici 
specifici arderii 
combustibililor fosili. 

Populaţia și 
Sănătatea 

umană 

OMR 30  1-10 -2  In situaţia neimplementării 
planului se poate deprecia 
starea de sănătate a populaţiei 

+1 Prin realizarea investițiilor propuse 
in cadrul variantei 1 se va inregistra 
o ușoară imbunătățire a calității 

+2 Implementarea măsurilor 
propuse in scenariu va 
avea impact pozitiv 

+2 Implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu va avea 
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umane. In prezent există un 
număr semnificativ de oraşe 
mici /zone rurale care 
beneficiează de o 
infrastructură de sănătate 
insuficient dezvoltată sau greu 
accesibilă. Lipsa de dotare a 
unităţilor spitaliceşti, precum și 
accesibilitatea scăzută a 
serviciilor de urgenţă medicală 
reprezintă un element cu 
impact important asupra 
calităţii vieţii locuitorilor. 
Accesul la utilităţi este dificil 
pentru locuitorii din zonele  
geografice cu un teren 
impropriu dezvoltării agriculturii 
(fie versanţi destul de abrupţi, 
fie zone inundabile, fie soluri 
degradate peste care se pot 
suprapune condiţii climatice 
improprii 
Producerea fenomenului de 
migrare a forţei de muncă în 
afara ţării conduce la creşterea 
riscului de sărăcie si 
excluziune socială;  
Lipsa conexiunilor 
interregionale, barierele 
naturale formate de lanţul 
Carpaţilor dar şi de principalele 
râuri duc frecvent la apariţia 
îngustărilor (bottle-necks), căi 
de transport care reprezintă în 
termeni practici singura 
alternativă viabilă de 
mobilitate. De altfel, în cazul 
unor dezastre naturale sau 
accidente pe aceste căi de 
transport se pot produce 
blocaje semnificative.  
Existenta depozitelor 
neconforme de deșeuri induce 

vieții populației și a stării de 
sănătate.  

asupra stării de sănătate 
a populaţiei şi asupra 
calităţii vieţii:   
Reabilitarea unor căi de 
acces către localităţile 
situate în zone greu 
accesibile şi facilitarea 
accesului la servicii 
medicale 
Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate 
şi educaţionale adaptate 
nevoilor oraşelor 
mici/zone urbane  
Creşterea conectivităţii 
zonelor urbane  
îndepărtate la servicii 
medicale și educaţionale 
de calitate. 
Realizarea centrelor de 
servicii de sănătate, 
telemedicină, pentru 
zone cu accesibilitate 
redusă.  
Asigurarea serviciilor de 
salvamont în toate 
masivele montane cu 
circulaţie turistică 
(asigurarea de personal 
competent şi echiparea 
corespunzătoare). 
Diversificarea activităților 
economice in mediul 
rural (dezvolare a 
activităților legate de 
activitățile tradiționale, 
procesarea produselor 
agricole și silvice 
specifice zonei, mici 
activități industriale, 
turism) și formarea forței 
de muncă în 
concordanță  

impact pozitiv asupra 
stării de sănătate a 
populaţiei şi asupra 
calităţii vieţii:   
Reabilitarea unor căi 
de acces către 
localităţile situate în 
zone greu accesibile şi 
facilitarea accesului la 
servicii medicale 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
sănătate şi 
educaţionale adaptate 
nevoilor oraşelor 
mici/zone urbane  
Creşterea conectivităţii 
zonelor urbane  
îndepărtate la servicii 
medicale și 
educaţionale de 
calitate. 
Realizarea centrelor de 
servicii de sănătate, 
telemedicină, pentru 
zone cu accesibilitate 
redusă.  
Asigurarea serviciilor 
de salvamont în toate 
masivele montane cu 
circulaţie turistică 
(asigurarea de 
personal competent şi 
echiparea 
corespunzătoare). 
Diversificarea 
activităților economice 
in mediul rural 
(dezvolare a 
activităților legate de 
activitățile tradiționale, 
procesarea produselor 
agricole și silvice 
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un risc asupra sănătății 
umane.  
Existenta unor surse de apă 
subterane cu grad scăzut de 
potabilitate 
Existenta unei infrastructuri 
rutiere care favorizează 
poluarea fonică poate conduce 
la afectarea populaţiei.  
Sistemele rurale de alimentare 
cu apă, aflate în exploatare, nu 
beneficiază de stații de tratere 
sau clorare, chiar dacă 
calitatea apei prelevate de la 
sursă nu îndeplinește 
întotdeauna condițiile de 
calitate, conform normativelor 
în vigoare fapt ce poate 
conduce la afectarea stării de 
sănătate a populaţiei  
Stațiile de epurare în funcțiune 
sunt într-un grad avansat de 
uzură putându-se produce 
deprecierea calităţii apelor 
emisarilor şi indirect afectarea 
stării de sănătate a populaţiei;  
Lipsa locuintelor sociale pentru 
tineri sau persoane cu  venituri 
medii/mici poate afecta 
calitatea vieţii.  
 
Producerea unor inundaţii 
poate genera apariţia 
diverselor probleme de 
sănătate publică in zonele 
afectate de inundaţii.   
  
 

Valorficarea tuturor 
resurselor naturale 
regenerabile existente 
(ex: plante medicinale, 
fructe de pădure)  
Modernizarea şi 
reabilitarea infrastructurii 
sanitare, a celei de 
învăţământ şi a celei de 
asistenţă socială; 
Crearea de centre de 
servicii integrate 
Promovarea centrelor de 
excelenţă în cercetare, 
formare/consolidare 
clustere economice 
Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă și 
stații de tratare a apei, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și stațiilor 
de epurare a apelor 
uzate; 
Realizarea centrelor de 
servicii de educație e-
learning în zone cu 
accesibilitate redusă. 
Refuncționalizarea și 
revitalizarea teritoriilor 
slab populate prin 
acordarea stimulentelor 
financiare și fiscale 
familiilor tinere, cu 
educație superioară; 
Dezvoltarea de echipe 
mobile interdisciplinare 
pentru asistență 
medicală socială și de 
informare, în special 
pentru zonele cu 
acoperire redusă; 

specifice zonei, mici 
activități industriale, 
turism) și formarea 
forței de muncă în 
concordanță  
Valorficarea tuturor 
resurselor naturale 
regenerabile existente 
(ex: plante medicinale, 
fructe de pădure)  
Modernizarea şi 
reabilitarea 
infrastructurii sanitare, 
a celei de învăţământ 
şi a celei de asistenţă 
socială; 
Crearea de centre de 
servicii integrate 
Promovarea centrelor 
de excelenţă în 
cercetare, 
formare/consolidare 
clustere economice 
Realizarea, extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
sistemelor de 
alimentare cu apă și 
stații de tratare a apei, 
precum și a sistemelor 
de canalizare și 
stațiilor de epurare a 
apelor uzate; 
Realizarea centrelor de 
servicii de educație e-
learning în zone cu 
accesibilitate redusă. 
Refuncționalizarea și 
revitalizarea teritoriilor 
slab populate prin 
acordarea 
stimulentelor financiare 
și fiscale familiilor 
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Armonizarea sistemelor 
de asiguare de sănătate 
din România și Ungaria 
în zona transfrontalieră, 
odată cu consolidarea 
infrastructurii spitalicești 
în localitățile românești 
din zona transfrontalieră.  
Servicii de urgenţă de tip 
integrat SMURD. 
Creşterea stocului de 
locuințe sociale prin - 
identificarea formelor 
parteneriale care să 
angreneze capital 
investiţionar în astfel de 
proiecte; 
Extinderea sistemelor de 
atenționare a populației 
în caz de dezastre 
naturale. 
Identificarea soluțiilor 
pentru asigurarea 
serviciilor medicale și de 
educație în întreg 
teritoriul național (ex: 
servicii itinerante, 
transportul elevilor în 
școli, servicii la distanță, 
includerea în strategii de 
dezvoltare locală, etc.).  
Proiecte  de dezvoltare a 
resurselor umane și 
dezvoltare a capacității 
instituționale a 
autorităților locale  

tinere, cu educație 
superioară; 
Dezvoltarea de echipe 
mobile interdisciplinare 
pentru asistență 
medicală socială și de 
informare, în special 
pentru zonele cu 
acoperire redusă; 
Armonizarea 
sistemelor de asiguare 
de sănătate din 
România și Ungaria în 
zona transfrontalieră, 
odată cu consolidarea 
infrastructurii 
spitalicești în 
localitățile românești 
din zona 
transfrontalieră.  
Servicii de urgenţă de 
tip integrat SMURD. 
Creşterea stocului de 
locuințe sociale prin - 
identificarea formelor 
parteneriale care să 
angreneze capital 
investiţionar în astfel 
de proiecte; 
Extinderea sistemelor 
de atenționare a 
populației în caz de 
dezastre naturale. 
Identificarea soluțiilor 
pentru asigurarea 
serviciilor medicale și 
de educație în întreg 
teritoriul național (ex: 
servicii itinerante, 
transportul elevilor în 
școli, servicii la 
distanță, includerea în 
strategii de dezvoltare 
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locală, etc.).  
Proiecte  de dezvoltare 
a resurselor umane și 
dezvoltare a capacității 
instituționale a 
autorităților locale 

Refacerea 
si 

protejarea 
liniei 

tarmului 

OMR 32 9, 10 -2 In situaţia neimplementării 
planului se va accentua 
procesul de degradare a 
ţărmului prin:  
Nerespectarea prevederilor 
privind regimul construcţiilor pe 
litoral. 
Zona de litoral este supusă 
unui accentuat proces de 
eroziune (circa 2.400 hectare 
de plajă pierdute în ultimii 35 
de ani), afectând activităţile 
turistice. 
Eroziunea treptată şi 
accentuată a litoralului şi 
scăderea suprafeţelor de plajă; 
utilizarea excesivă a unor zone 
litorale fără a ţine cont de 
echilibrul ecologic; 

-2 In cazul neadoptării unor măsuri 
pentru protejarea țărmului se va 
accentua procesul de degradare a 
liniei țărmului prin realizarea unor 
construcții neadecvate, 
accentuarea fenomenului de 
eroziune.  

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu va fi asigurată 
protejarea liniei ţărmului 
prin:  
Consolidarea planificării 
si a managementului 
integrat în zona costieră 
Intervenţii de amenajare 
de protecţie a plajelor 
faţă de efectele erozive 
marine 

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu va fi asigurată 
protejarea liniei 
ţărmului prin:  
Consolidarea 
planificării si a 
managementului 
integrat în zona 
costieră 
Intervenţii de 
amenajare de protecţie 
a plajelor faţă de 
efectele erozive marine 

 Turism  
durabil  

OMR 25 3, 4 -1 In situaţia neimplementării 
măsurilor pentru promovarea 
turismului se va perpetua lipsa 
atractivității României ca 
destinație turistică.  
Din cauza unei infrastructuri 
necorespunzătoare, zone 
deosebit de atractive nu pot fi 
introduse în circuite 
agroturistice sau de turism 
cultural. 

-1 In situația nedezvoltătii 
infrastructurii rutiere și a celei 
turistice nu se poate realiza 
promovarea României ca 
destinație turistică, deși există 
numeroase elemente de 
patrimoniu natural și cultural care 
ar putea fi introduse in circuitul 
turistic.  
 

+2 Aplicarea măsurilor 
propuse in scenariu va 
conduce la 
implementarea unei 
forme de turism durabil 
prin:  
Asigurarea condiţiilor de 
accesibilitate prin forme 
de transport public şi 
non-auto către situri de 
patrimoniu; 
Stimularea dezvoltării 
turismului cultural 
(reţeaua de biserici şi 
mănăstiri şi reţeaua de 
capitale medievale), prin 
formarea unor trasee 
turistice coerente si 

+2 Aplicarea măsurilor 
propuse in scenariu va 
conduce la 
implementarea unei 
forme de turism durabil 
prin:  
Asigurarea condiţiilor 
de accesibilitate prin 
forme de transport 
public şi non-auto 
către situri de 
patrimoniu; 
Stimularea dezvoltării 
turismului cultural 
(reţeaua de biserici şi 
mănăstiri şi reţeaua de 
capitale medievale), 
prin formarea unor 
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consistente 
  

trasee turistice 
coerente si consistente 

OMR 26 -2 Practicarea turismului 
necontrolat in cadrul ariilor 
naturale protejate poate 
conduce la afectarea acestora  

+1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere și 
amenajarea infrastructurii specifice 
turismului poate crește gradul de 
atractivitate al anumitor regiuni ale 
țării.  

+2 Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
turism ecologic 
Amenajarea 
infrastructurii specifice 
turismului montan 
(inclusiv domenii 
integrate schiabile); 
Stimularea 
agroturismului și 
agriculturii tradiționale în 
zonele rurale  
Elaborarea unor planuri 
de management care să 
reglementeze inclusiv 
practicarea turismului în 
perimetrul și în 
proximităţile ariilor 
protejate în vederea 
stopării degradării 
peisajelor. 
Încurajarea practicării 
profesiilor tradiţionale în 
zonele cu potenţial de 
valorificare în turism 
(Munţii Apuseni, Munţii 
Banatului, Munții 
Mehedinţi, Carpații 
Meridionali, Zona 
Munţilor Ciuc și Nemira, 
Obcinele Bucovinei, Oaş-
Maramureş). 
Revitalizarea unor foste 
spaţii industriale, prin 
dezvoltarea unei noi nişe 
de turism orientat spre 
patrimoniul industrial 
Considerarea zonelor 
Natura 2000 atât ca zone 
protejate, cât şi ca zone 
turistice - elemente 

+2 Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
turism ecologic 
Amenajarea 
infrastructurii specifice 
turismului montan 
(inclusiv domenii 
integrate schiabile); 
Stimularea 
agroturismului și 
agriculturii tradiționale 
în zonele rurale  
Elaborarea unor 
planuri de 
management care să 
reglementeze inclusiv 
practicarea turismului 
în perimetrul și în 
proximităţile ariilor 
protejate în vederea 
stopării degradării 
peisajelor. 
Încurajarea practicării 
profesiilor tradiţionale 
în zonele cu potenţial 
de valorificare în turism 
(Munţii Apuseni, Munţii 
Banatului, Munții 
Mehedinţi, Carpații 
Meridionali, Zona 
Munţilor Ciuc și 
Nemira, Obcinele 
Bucovinei, Oaş-
Maramureş). 
Revitalizarea unor 
foste spaţii industriale, 
prin dezvoltarea unei 
noi nişe de turism 
orientat spre 
patrimoniul industrial 
Considerarea zonelor 
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importante de capital în 
strategiile de dezvoltare: 
atragerea mai multor 
turişti şi pentru a 
dezvolta activităţi 
economice legate de 
ecoturism, precum şi 
pentru a îmbunătăţi 
calitatea vieţii locuitorilor 
din aceste regiuni. 
Modernizarea 
infrastructurii de primire 
turistică şi a celei de 
agrement;  
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
informare și promovare 
turistică 

Natura 2000 atât ca 
zone protejate, cât şi 
ca zone turistice - 
elemente importante 
de capital în strategiile 
de dezvoltare: 
atragerea mai multor 
turişti şi pentru a 
dezvolta activităţi 
economice legate de 
ecoturism, precum şi 
pentru a îmbunătăţi 
calitatea vieţii 
locuitorilor din aceste 
regiuni. 
Modernizarea 
infrastructurii de 
primire turistică şi a 
celei de agrement;  
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
informare și 
promovare turistică 

Transport 
durabil  

OMR13 5, 8, 
10 

-2 In stituaţia neimplementării 
SDTR se ma menţine situaţia 
actuală:  
Calitatea slabă a serviciilor de 
transport de călători și mărfuri 
Lipsa transportului intermodal  
Rețele feroviare 
nemodernizate sau slab 
dezvoltate 
 
 
 

+1 Imbunatatirea transportul 
intermodal in  principalele puncte 
de terminal pentru România: 
București, Timișoara, Constanța va 
conduce la  diminuarea emisiilor de 
poluanţi atmosferici asociaţi 
traficului şi la imbunătăţirea calităţii 
aerului la nivelul acestor orașe.  
In schimb, in cazul celorlalte 
aglomerări urbane se poate 
produce o depreciere a calității 
aerului ca urmare a intensificării 
traficului și in lipsa dezvoltării 
sistemelor de transport in comun și 
a variantelor ocolitoare.  

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu vor fi 
modernizate 
infrastructurile de 
transport rutier, feroviar, 
naval si aerian, ceea ce 
va permite cresterea 
vitezelor medii de 
circulație si a fluiditații 
traficului, sporirea si 
diversificarea ofertei de 
transport de marfuri si a 
calitații serviciilor de 
transport de calatori, 
optimizarea utilizarii 
mijloacelor de transport 
în condiții de siguranța si 
competitivitate, 
concomitent cu 

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu vor fi 
modernizate 
infrastructurile de 
transport rutier, 
feroviar, naval si 
aerian, ceea ce va 
permite cresterea 
vitezelor medii de 
circulație si a fluiditații 
traficului, sporirea si 
diversificarea ofertei 
de transport de marfuri 
si a calitații serviciilor 
de transport de 
calatori, optimizarea 
utilizarii mijloacelor de 
transport în condiții de 
siguranța si 
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diminuarea emisiilor de 
poluanţi atmosferici 
asociaţi traficului şi cu 
imbunătăţirea calităţii 
aerului.  
Implementarea 
standardelor UE privind 
transportul indermodal 
sau combinat. 

Realizarea de rețele de 
transport alternativ 
nemotorizat care să 
conecteze centrul 
orașului de zonele 
urbane  și rurale  din 
proximitate (ex: transport 
cu bicicleta). 

competitivitate, 
concomitent cu 
diminuarea emisiilor 
de poluanţi atmosferici 
asociaţi traficului şi cu 
imbunătăţirea calităţii 
aerului.  
Implementarea 
standardelor UE 
privind transportul 
indermodal sau 
combinat. 

Realizarea de rețele 
de transport alternativ 
nemotorizat care să 
conecteze centrul 
orașului de zonele 
urbane  și rurale  din 
proximitate (ex: 
transport cu bicicleta). 

Riscuri de 
mediu 

OMR 28 7, 9, 
10 

-2 In lipsa implementării măsurilor 
propuse se inregistrează 
vulnerabilitate ridicată la: 

 Inundații 

 Alunecare de teren  

 Cutremure  
Cele mai expuse județe la 
riscurile de inundații recurente 
sunt Brăila, Galați și Călărași, 
însă majoritatea localităților din 
lungul principalelor râuri 
(Dunăre, Siret, Prut, Mureș, 
Ialomița, Someș,) sunt 
vulnerabile 
Afectarea infrastructurii 
portuare si a conditiilor de 
transport fluvial ca urmare a 
modificarii regimului de 
curgere a Dunării si intensitatii 
crescute a evenimentelor 
meteorologice extreme. 
Defrișarea unor bazine 

-2 In lipsa implementării măsurilor 
propuse se inregistrează 
vulnerabilitate ridicată la: 

 Inundații 

 Alunecare de teren  

 Cutremure 

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu se vor diminua 
riscurile de mediu:  
Intervenţii pentru 
conservarea şi 
valorificarea 
subsistemului natural 
costier (Creşterea 
nivelului de rezilienţă faţă 
de riscurile specifice de 
hazard natural/ 
tehnologic, Intervenţii de 
amenajare de protecţie a 
plajelor faţă de efectele 
erozive marine) 
Protejarea zonei 
transfrontaliere 
(Valorificarea sistemului 
de avertizare timpurie de 
inundaţii pe Prut) 
Management comun 
pentru prevenirea 

+2 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu se vor 
diminua riscurile de 
mediu:  
Intervenţii pentru 
conservarea şi 
valorificarea 
subsistemului natural 
costier (Creşterea 
nivelului de rezilienţă 
faţă de riscurile 
specifice de hazard 
natural/ tehnologic, 
Intervenţii de 
amenajare de protecţie 
a plajelor faţă de 
efectele erozive 
marine) 
Protejarea zonei 
transfrontaliere 
(Valorificarea 
sistemului de 
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hidrografice. 
Numeroase clădiri cu risc 
seismic  
 

riscurilor Exemplu de 
proiect: Conectarea 
reţelelor de electricitate 
şi gaze la sistemul de 
avertizare timpurie 
transfrontalieră pentru 
cutremure de pământ. 
Desfăşurarea unor lucrări 
de corectare a torenţilor 
în localităţile cu risc; 
Promovarea de 
parteneriate zonale / 
locale pentru realizarea 
de investiții și aplicarea 
unor proceduri de 
prevenirea și combatere 
a riscurilor;  
Consolidarea clădirilor 
supuse riscurilor 
seismice; 
Elaborarea de hărți ale 
riscurilor de fenomene 
meteorologice extreme și 
elaborarea unor planuri 
de măsuri pentru 
prevenirea și 
contracararea efectelor 
acestora; Interzicerea 
construcțiilor în zonele cu 
risc de inundații. 
Accelerarea şi 
definitivarea programelor 
de împăduriri, de 
refacere și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și monitorizarea 
sistematică a acestora. 
Sisteme de alertare 
timpurie pentru accidente 
tehnologice pe Crișuri. 

avertizare timpurie de 
inundaţii pe Prut) 
Management comun 
pentru prevenirea 
riscurilor Exemplu de 
proiect: Conectarea 
reţelelor de electricitate 
şi gaze la sistemul de 
avertizare timpurie 
transfrontalieră pentru 
cutremure de pământ. 
Desfăşurarea unor 
lucrări de corectare a 
torenţilor în localităţile 
cu risc; 
Promovarea de 
parteneriate zonale / 
locale pentru 
realizarea de investiții 
și aplicarea unor 
proceduri de 
prevenirea și 
combatere a riscurilor;  
Consolidarea clădirilor 
supuse riscurilor 
seismice; 
Elaborarea de hărți ale 
riscurilor de fenomene 
meteorologice extreme 
și elaborarea unor 
planuri de măsuri 
pentru prevenirea și 
contracararea efectelor 
acestora; Interzicerea 
construcțiilor în zonele 
cu risc de inundații. 
Accelerarea şi 
definitivarea 
programelor de 
împăduriri, de refacere 
și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  245  

monitorizarea 
sistematică a acestora. 
Sisteme de alertare 
timpurie pentru 
accidente tehnologice 
pe Crișuri. 

OMR 29 -2 In situatia neadoptării unor 
măsuri pentru reglementarea 
amplasarii unor obiective 
SEVESO in zone in care se 
produc frecvent cutremure / 
inundații / alunecări de teren 
se pot produce accidente 
industriale cu grave 
repercursiuni asupra sănătății 
umane și a mediului  

+1 Adoptarea unor măsuri  pentru 
reglementarea amplasarii unor 
obiective SEVESO in zone in care 
se produc frecvent cutremure / 
inundații / alunecări de teren  la 
nivelul marilor orașe scade 
considerabil riscul de producere a 
unor accidente industriale și implicit 
posibilitatea de afectare a sănătății 
umane și a mediului 

+2 Adoptarea unor măsuri  
pentru reglementarea 
amplasarii unor obiective 
SEVESO in zone in care 
se produc frecvent 
cutremure / inundații / 
alunecări de teren  la 
nivelul intregii țări scade 
considerabil riscul de 
producere a unor 
accidente industriale și 
implicit posibilitatea de 
afectare a sănătății 
umane și a mediului 

+2 Adoptarea unor măsuri  
pentru reglementarea 
amplasarii unor 
obiective SEVESO in 
zone in care se produc 
frecvent cutremure / 
inundații / alunecări de 
teren  la nivelul  intregii 
țări scade considerabil 
riscul de producere a 
unor accidente 
industriale și implicit 
posibilitatea de 
afectare a sănătății 
umane și a mediului 

Zgomot  OMR 21 2, 8, 9, 
10 

-1 In situaţia neadoptării unor 
măsuri, se va inregistra in 
continuare poluarea fonică si 
prin vibrații în municipii și 
orașe  

-1 In situaţia neadoptării unor măsuri, 
se va inregistra in continuare 
poluarea fonică si prin vibrații în 
municipii și orașe 

+1 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu se va diminua 
nivelul zgomotului şi al 
vibraţiilor: prin realizarea 
de centuri ocolitoare 
pentru municipiile 
reședințele de județ și 
alte localități urbane 
amplasate pe 
principalele artere de 
transport rutier 
(Realizarea de variante 
de ocolire pentru o serie 
de orașe precum: 
Brașov, Bacău, Iași, Cluj-
Napoca, Craiova, Târgu-
Mureș, Timișoara, 
Suceava, Bistrița, 
Alexandria, Târgu-Jiu, 
Sighișoara etc.) 

+1 Prin implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu se va diminua 
nivelul zgomotului şi al 
vibraţiilor: prin 
realizarea de centuri 
ocolitoare pentru 
municipiile reședințele 
de județ și alte localități 
urbane amplasate pe 
principalele artere de 
transport rutier 
(Realizarea de variante 
de ocolire pentru o 
serie de orașe precum: 
Brașov, Bacău, Iași, 
Cluj-Napoca, Craiova, 
Târgu-Mureș, 
Timișoara, Suceava, 
Bistrița, Alexandria, 
Târgu-Jiu, Sighișoara 
etc.) 
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Peisajul  OMR 27 1, 2, 3, 
4, 7, 9, 
10 

-1 In situaţia neimplementării 
măsurilor propuse in SDTR se 
poate înregistra deprecierea 
calităţii peisajului: defrisări 
necontrolate, clădiri cu risc 
seismic și abandonarea unor 
foste zone industriale situate 
chiar in centrul orașelor, centre 
istorice nereabilitate.  

-1 In situaţia neimplementării unor 
măsuri adecvate se poate 
înregistra deprecierea calităţii 
peisajului prin: defrisări 
necontrolate, menținerea unor 
clădiri cu risc seismic.  
In schimb, inchiderea depozitelor 
neconforme de deșeuri și 
construirea clădirilor in locul 
clădirilor demolate din intravilan va 
conduce la îmbunătățirea calității 
peisajului.  

+1 Se poate îmbunătăţi 
calitatea peisajului prin 
dezvoltarea oraşului 
compact prin folosirea 
terenurilor neutilizate sau 
slab utilizate (situri 
industriale, foste căi 
ferate, terenuri 
destructurate) prin 
pregătirea acestor 
terenuri în scopul 
dezvoltării de locuințe 
sau spaţii publice de 
calitate; 
Dezvoltarea de noi 
funcţiuni pentru clădirile 
din domeniul public sau 
domeniul privat al statului 
şi administraţiilor locale 
care nu sunt folosite.  

+1 Se poate îmbunătăţi 
calitatea peisajului prin 
dezvoltarea oraşului 
compact prin folosirea 
terenurilor neutilizate 
sau slab utilizate (situri 
industriale, foste căi 
ferate, terenuri 
destructurate) prin 
pregătirea acestor 
terenuri în scopul 
dezvoltării de locuințe 
sau spaţii publice de 
calitate; 
Dezvoltarea de noi 
funcţiuni pentru 
clădirile din domeniul 
public sau domeniul 
privat al statului şi 
administraţiilor locale 
care nu sunt folosite. 

Valori 
materiale 

OMR 31 1-10 -1 Pierderi materiale generate de 
riscurile naturale  
Vulnerabilitate la riscuri 
naturale (seism) a cladirilor cu 
risc seismic ridicat  
Lipsa lucrărilor de protecţie 
specifice pentru prevenirea 
inundațiilor.  
In lipsa măsurilor pentru 
promovarea utilizării energiilor 
regenerabile se va accentua 
consumul resurselor 
neregenerabile pentru 
producerea energiei electrice.  

-1 Neadoptarea unor măsuri pentru 
diminuarea riscurilor naturale va 
conduce la inregistrarea de pierderi 
materiale.  
In lipsa măsurilor pentru 
promovarea utilizării energiilor 
regenerabile se va accentua 
consumul resurselor 
neregenerabile pentru producerea 
energiei electrice. 

+1 Ca urmare a 
implementării măsurilor 
propuse in scenariu se 
va înregistra diminuarea 
riscurilor naturale:  
Elaborarea de hărți ale 
riscurilor de fenomene 
meteorologice extreme și 
elaborarea unor planuri 
de măsuri pentru 
prevenirea și 
contracararea efectelor 
acestora;  
Consolidarea clădirilor 
supuse riscurilor 
seismice 
Promovarea de 
parteneriate zonale / 
locale pentru realizarea 
de investiții și aplicarea 
unor proceduri de 
prevenirea și combatere 

+1 Ca urmare a 
implementării măsurilor 
propuse in scenariu se 
va înregistra 
diminuarea riscurilor 
naturale:  
Elaborarea de hărți ale 
riscurilor de fenomene 
meteorologice extreme 
și elaborarea unor 
planuri de măsuri 
pentru prevenirea și 
contracararea efectelor 
acestora;  
Consolidarea clădirilor 
supuse riscurilor 
seismice 
Promovarea de 
parteneriate zonale / 
locale pentru 
realizarea de investiții 
și aplicarea unor 
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a riscurilor;  Extinderea 
sistemelor de atenționare 
a populației în caz de 
dezastre naturale;  
 Accelerarea și 
definitivarea programelor 
de împăduriri, de 
refacere și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și monitorizarea 
sistematică a acestora;  
Amenajarea bazinelor 
hidrografice, 
regularizarea unor 
cursuri de apă și 
interzicerea construcțiilor 
în luncile inundabile ale 
râurilor 

proceduri de 
prevenirea și 
combatere a riscurilor;  
Extinderea sistemelor 
de atenționare a 
populației în caz de 
dezastre naturale;  
 Accelerarea și 
definitivarea 
programelor de 
împăduriri, de refacere 
și de protejare a 
coridoarelor ecologice, 
precum și 
monitorizarea 
sistematică a acestora;  
Amenajarea bazinelor 
hidrografice, 
regularizarea unor 
cursuri de apă și 
interzicerea 
construcțiilor în luncile 
inundabile ale râurilor 

Moștenire 
culturală 

OMR 32 9, 10 -1 Neimplementarea măsurilor 
propuse in SDTR poate 
conduce la degradarea 
bunurilor istorice şi la 
pierderea tradițiilor și a 
obiceiurilor locale.   
 
 
 

+1 Dezvoltarea turismului cultural in 
centrele istorice va conduce la 
promovarea patrimoniului cultural, 
dar in lipsa adoptării unor măsuri 
pentru protejarea și renovarea 
acestuia, se pot inregistra 
degradări. 

+2 Implementarea măsurilor 
propuse in scenariu va 
avea un impact pozitiv 
asupra moştenirii 
culturale prin:  activități 
de animare a populației 
în vederea menținerii 
tradițiilor.  
Stimularea dezvoltării 
turismului cultural 
(rețeaua de biserici și 
mănăstiri și rețeaua de 
capitale 
medievale), prin 
formarea unor trasee 
turistice coerente și 
consistente. 
Restaurarea clădirilor cu 
valoare istorică ce au 
suferit în urma 

+2 Implementarea 
măsurilor propuse in 
scenariu va avea un 
impact pozitiv asupra 
moştenirii culturale 
prin:  activități de 
animare a populației în 
vederea menținerii 
tradițiilor.  
Stimularea dezvoltării 
turismului cultural 
(rețeaua de biserici și 
mănăstiri și rețeaua de 
capitale 
medievale), prin 
formarea unor trasee 
turistice coerente și 
consistente. 
Restaurarea clădirilor 
cu valoare istorică ce 
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intervențiilor umane sau 
naturale. 

au suferit în urma 
intervențiilor umane 
sau naturale. 

Utilizarea 
potențialului 

apelor  

OMR 12 6, 8, 
10 

-1 In prezent nu este utilizat 
potenţialul apelor la adevărata 
capacitate.  
Navigația pe căi interioare 
fluviale este slab dezvoltată, 
principalul fluviu navigabil fiind 
Dunărea, cu cele mai 
importante porturi: Galaţi, 
Drobeta Turnu-Severin, 
Giurgiu, Călăraşi, Brăila, 
Tulcea 

+1 Prin adoptarea variantei 1 nu se va 
utiliza potențialul navigabil al apelor 
la adevărata capacitate.  

+2 Prin scenariu a fost 
propusă modernizarea 
cailor fluviale de 
transport şi creşterea 
ponderii acestei forme de 
transport astfel incât să 
fie diminuate emisiile de 
poluanţi atmosferici 
asociaţi traficului rutier.  
Trebuie acordată atenție 
la amenajarea căilor 
navigabile astfel incât să 
nu fie afectată 
biodiversitatea.  

+2 Prin scenariu a fost 
propusă modernizarea 
cailor fluviale de 
transport şi creşterea 
ponderii acestei forme 
de transport astfel 
incât să fie diminuate 
emisiile de poluanţi 
atmosferici asociaţi 
traficului rutier.  
Trebuie acordată 
atenție la amenajarea 
căilor navigabile astfel 
incât să nu fie afectată 
biodiversitatea. 

Conservare
a și 

gestionarea 
resurselor 
naturale 

OMR 23 1, 6, 7, 
8, 

-1 In situaţia neimplementării 
SDTR va fi continuată 
exploatarea 
necorespunzătoare a 
resurselor solului/subsolului și 
ecosistemelor.  
Grad avansat de uzură a 
rețelelor electrice de distribuție 
și a sistemului național de 
transport al gazelor naturale  
 

-1 In situaţia adoptării variantei 1 va fi 
continuată exploatarea 
necorespunzătoare a resurselor 
solului/subsolului și ecosistemelor.  
Grad avansat de uzură a rețelelor 
electrice de distribuție și a 
sistemului național de transport al 
gazelor naturale  
 

+1 Va fi înregistrat efect 
pozitiv asupra resurselor 
naturale prin:  
Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de 
transport a energiei în 
scopul asigurării unei 
conectări eficiente a 
localităţilor şi 
consolidarea capacităţii 
de export 
Valorificarea surselor de 
energie regenerabilă  
Reabilitarea stocului de 
clădiri și de 
retehnologizare a 
dotărilor de producere a 
energiei termice în 
scopul creșterii eficienței 
energetice a clădirilor și 

+1 Va fi înregistrat efect 
pozitiv asupra 
resurselor naturale 
prin:  
Extinderea și 
reabilitarea 
infrastructurii de 
transport a energiei în 
scopul asigurării unei 
conectări eficiente a 
localităţilor şi 
consolidarea 
capacităţii de export 
Valorificarea surselor 
de energie 
regenerabilă  
Reabilitarea stocului 
de clădiri și de 
retehnologizare a 
dotărilor de producere 
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 Măsurile propuse in scenariu care pot avea impact negativ asupra mediului sunt notate cu (-), iar măsurile propuse in scenariu 
care pot avea impact pozitiv asupra mediului pe termen lung sunt notate cu (+).   
 

reducerea gradului de 
poluare de la nivel urban. 

a energiei termice în 
scopul creșterii 
eficienței energetice a 
clădirilor și reducerea 
gradului de poluare de 
la nivel urban 

OMR 24 -1 Utilizarea redusă a surselor 
regenerabile de energie  
 

-1 Utilizarea redusă a surselor 
regenerabile de energie  
 

+2 Va fi înregistrat efect 
pozitiv asupra resurselor 
naturale prin:  
Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de 
transport a energiei în 
scopul asigurării unei 
conectări eficiente a 
localităţilor şi 
consolidarea capacităţii 
de export 
Valorificarea surselor de 
energie regenerabilă  
Reabilitarea stocului de 
clădiri și de 
retehnologizare a 
dotărilor de producere a 
energiei termice în 
scopul creșterii eficienței 
energetice a clădirilor și 
reducerea gradului de 
poluare de la nivel urban 

+2 Va fi înregistrat efect 
pozitiv asupra 
resurselor naturale 
prin:  
Extinderea și 
reabilitarea 
infrastructurii de 
transport a energiei în 
scopul asigurării unei 
conectări eficiente a 
localităţilor şi 
consolidarea 
capacităţii de export 
Valorificarea surselor 
de energie 
regenerabilă  
Reabilitarea stocului 
de clădiri și de 
retehnologizare a 
dotărilor de producere 
a energiei termice în 
scopul creșterii 
eficienței energetice a 
clădirilor și reducerea 
gradului de poluare de 
la nivel urban 



Conform tabelului 10.3, in situaţia implementării scenariului de bază (alternativa 
zero), ar putea fi inregistrat efect negativ asupra mediului ca urmare a extinderii 
necontrolate a intravilanului, neadoptării unor măsuri pentru extinderea / reabilitarea 
reţelelor tehnico-edilitare, a neadoptării unor măsuri pentru imbunătăţirea calităţii 
vieţii şi protejarea patrimoniului natural şi cultural.  

In situaţia implementării scenariului Metropole, se va observa o imbunătăţire a stării 
mediului, in special la nivelul celor 3 metropole, dar teritoriile rurale și orașele mici și 
mijlocii se subordonează funcțional metropolelor, care atrag majoritatea resurselor, 
ca centre urbane de interes european și posibil global, astfel incât nu se va 
imbunătăţi semnificativ calitatea vieţii locuitorilor din zona rurală, iar zonele montane 
și zona costieră vor fi folosite intensive in scopuri turistice. Regiunile cu deficienţe de 
structură/ în declin vor fi cele care nu pot asigura servicii de suport pentru marile 
metropole. 
 
In situaţia implementării scenariilor România Policentrică şi zone Funcţionale se va 
inregistra un impact semnificativ pozitiv asupra mediului.  
 
Corelând analizele efectuate in tabelele 10.1 (indeplinirea obiectivelor SDTR la nivel 
naţional şi al zonelor teritoriale specifice), 10.2 (posibilitatea de implementare a liniilor 
directoare ale SDTR) şi 10.3 (analiza scenariilor ţinând cont de aspectele de mediu şi 
obiectivele de mediu relevante pentru SDTR), scenariul România Policentrică 
primeste punctajul maxim acesta indeplinind obiectivele SDTR şi liniile directoare şi 
având cel mai bun scor din punct de vedere al impactului global asupra aspectelor de 
mediu (impact pozitiv prin implementarea măsurilor propuse).  
 
Evaluarea nu a fost îngrădită de dificultăţi iar concluziile obţinute nu sunt afectate  de 
incertitudini semnificative. 
 
La elaborarea SDTR, titularul a urmărit racordarea la tendintele înregistrate pe plan 
european și s-a bazat pe realităţile teritoriale ale României, precum și pe tendinţele 
de dezvoltare la nivel european, constituind un exerciţiu de modelare a dezvoltării 
spaţiului naţional și ţintind spre realizarea dezideratelor de coeziune și competitivitate 
teritorială. 
Scenariul adoptat (România Policentrică) urmărește dezvoltarea teritoriului naţional 
la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice şi 
de capitaluri (orașe mari/ medii), în perspectiva anului 2035 şi conectarea eficientă a 
acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene. 
Scenariul de dezvoltare România policentrică 2035 urmărește promovarea zonelor 
urbane funcționale medii/mari la nivel naţional, prin elemente legate de creşterea 
conectivităţii și accesibilităţii între marile oraşe și consolidarea poziţiei zonelor 
puternic urbanizate, odată cu asigurarea unor serrvicii optime de bază care să 
deservească oraşele mici și localităţile rurale, plecând de la următoarele ipoteze ce 
guvernează dezvoltarea unui teritoriu: 

 Existenţa unor reţele de transport eficiente și diversificate care să 

interconecteze oraşele mari și pieţele economice reprezintă un element 

important în dezvoltarea viitoare a teritoriului naţional;  

 Dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de asigurarea unui grad crescut 

de accesibilitate și legături de transport diversificate către marile centre 

urbane; 
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 Oraşele din zonele transfrontaliere au o capacitate crescută de cooperare şi 

pot pune bazele unor sisteme urbane funcţionale care să permită gestionarea 

eficientă a fluxurilor de oameni, mărfuri;  

 Accesul oamenilor la oportunităţi reprezintă un element de atractivitate în 

configurarea spaţiului urban și rural de calitate; 

Liniile directoare de planificare ale SDTR sunt:  
 

1. Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea 

dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-

edilitară. 

2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din 

exteriorul localităților și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților. 

3. Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și 

interzicerea construirii în zone verzi. 

4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor. 

5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale 

6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii 

de imobile care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili. 

7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor 

naturale și industriale 

8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de 

mobilitate. 

9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la 

planurile de dezvoltare urbană și teritorială în vigoare. 

10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de 

dezvoltare și obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale 

acestora. 

 
Propunem includerea in măsurile din zona costieră (Măsura Dezvoltarea potenţialului 
turistic a zonei costiere româneşti) a următoarelor proiecte: 

 construire unor noi hoteluri ” Verzi"; 

 construirea unor spaţii de cazare  din materiale reciclabile prietenoase cu 

mediul.  
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Capitolul XI Măsuri avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative 
ale implementării SDTR  
 
Monitorizarea va fi realizată pe două planuri: monitorizarea implementării SDTR şi 
monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului ale implementării SDTR.  

MDRAP monitorizează implementarea SDTR, starea teritoriului național, gradul 
de coeziune și competitivitate teritorială prin unitatea de monitorizare. Datele 
primare necesare pentru monitorizare vor fi furnizate de INS. Va fi elaborat un 
raport anual privind starea teritorială a României, pentru aflarea dinamicii 
dezvoltării teritoriale, a modului de evoluție pe indicatori a zonelor urbane funcționale 
din punct de vedere al creșterii economice, gradului și modului de utilizare a 
resurselor, rezultatelor combaterii sărăciei și disparităților între oameni și teritorii. Va 
include și prezentarea indicatorilor privind coeziunea teritorială și competitivitatea 
teritorială.  

Sistemul de monitorizare va fi verificat şi reactualizat periodic (anual), pentru a 
include noile reorientări strategice ori de politici. De asemenea, revizuirea strategiei 
va trebui să țină cont de rezultatele monitorizării.  

Concomitent cu monitorizarea implementării SDTR, va fi realizată şi monitorizarea 
efectelor semnificative ale implementării SDTR asupra mediului asupra mediului in 
ansamblu şi asupra fiecărui aspect de mediu ţinând cont de obiectivele de mediu 
relevante pentru  SDTR.  

Program de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării SDTR 
asupra mediului  

Tabel 11.1 Monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului ale implementării 
SDTR  
 

Obiectiv
ele SDTR 

Obiective 
principale 

naționale de 
mediu 

relevante 
pentru 
SDTR 

Indicatori Ținte 
Frecventa 

monitorizar
ii 

Responsabil 

 O1.  

O1.1. 
4, 13, 15 – 

21, 24, 29 – 
31 

 Numărul 
proiectelor rutiere 
nou realizate; 

In creștere Anual MDRAP 

 suprafeţele 
ocupate de 
reţelele de 
transport, inclusiv 
suprafeţele din 
arii naturale 
protejate; 

In crestere Anual 
MDRAP, 
MMSC 
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 calitatea 
aerului in 
amplasamentele 
proiectelor 

In creștere Anual 
MDRAP, 
MMSC 

 Nivelul de 
zgomot emis de 
surse majore                       
(infrastructura de 
transport și 
echipamente 
industriale 
utilizate) din anul 
curent raportat la 
cel din anul 
precedent 

Staționare 

Anual 
(pe baza 
măsurătorilo
r nivelului 
de zgomot) 

MDRAP, MT, 
MMSC 

O1.2. 
7, 13, 15, 

17, 20, 28 – 
31 

 Suprafeţele 
ocupate de 
infrastructura 
portuară şi 
aeroportuară  

In creștere Anual MDRAP 

 Ponderea 
transportului 
fluvial şi aerian in 
raport cu celelalte 
căi de transport; 

In creștere Anual MDRAP, MT 

 Calitatea 
aerului in 
amplasamentele 
proiectelor; 

In creștere Anual 
MDRAP, 
MMSC 

O1.3. 
1, 2, 13, 

18, 19, 24, 
28 - 30 

 Suprafeţele 
ocupate de 
infrastructura 
pentru transportul 
energiei; 

In 
stationare 

Anual 
MDRAP; 
MMSC; 
ANPM; 

 Modernizar
ea infrastructurii 
pentru transportul 
energiei 
 Ponderea 
utilizării energiei 
regenerabile; 

In creștere Anual 

MDRAP; 
MMSC; 
ANPM; 
Departament
ul pentru 
Energie 

 Emisiile 
totale anuale din 
sectorul 
energetic; 

In scădere Anual 

MMSC, 
Departament
ul pentru 
Energie 

 Lungimea 
conductelor de 
gaze naturale 
modernizate 

In crestere Anual 

Departament
ul pentru 
Energie, 
MDRAP, 
MMSC, 
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ANPM, MT 

 Numarul 
statiilor de reglare 
masurare 
reabilitate 

In creștere Anual 

Departament
ul pentru 
Energie, 
MDRAP 

 O2.  

O2.1. 
4 – 10, 24, 

30 

 gradul de 
racordare a 
locuinţelor la 
sistemele 
centralizate de 
alimentare cu apă 
şi canalizare; 
 calitatea 
apelor; 

In  creștere Anual 
MDRAP; 
MMSC; 
ANAR 

 volumul 
total de apă care 
necesită epurare; 

In  creștere Anual 
MDRAP; 
MMSC; 
ANAR 

 raportul 
dintre cerinţele de 
apă şi resursele de 
apă disponibile; 

Staţionare  Anual 
MDRAP; 
MMSC; 
ANAR 

  

 Numarul de 
locuitori echivalenti 
deserviti de 
sisteme publice a 
caror apa nu se 
incadreaza in 
parametrii de 
potabilitate 

In  scădere 

Anual                             
(functie de 
indicatorii 
chimici si 
bacteriologi
ci) 

MS, Directiile 
de sanatate 
publice, 
Operatori 
servicii 
publice de 
alimentare cu 
apă, ANAR, 
MMSC 

O.2.2. 
13, 15, 17, 

20, 21, 25, 
26, 30, 31 

 numărul 
oraşelor conectate 
cu zonele urbane 
funcţionale; 

In  creștere Anual MDRAP 

 Numarul de  
terminale de 
transport 
intermodal 

In  creștere Anual MDRAP, MT 

 Rata de 
dependenţă 
demografică  

In scădere  Anual MDRAP 

 Rata 
şomajului 

In scădere  Anual  
MDRAP, 
Ministerul 
Muncii 

 Rata netă 
de migraţie  

In scădere  Anual  MDRAP  

O.2.3. 
1 – 3,  13, 

17, 20, 22, 
23, 25 – 28 , 

 Suprafața 
spaţiilor verzi nou 
create la nivelul 

In  creștere Anual MDRAP 
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30 – 32 oraşelor; 

 Numarul 
mijloacelor de 
transport in comun 
modernizate 

In  creștere Anual MDRAP 

 Numarul 
anual de sanctiuni 
acordate 

In scadere zilnic 
ISC, GNM, 
MAI 

 Numarul de 
investitii in centre 
de reciclare a 
deseurilor din 
constructii si 
demolari 

In  creștere Anual 

Departament
ul pentru 
întreprinderi 
Mici şi 
Mijlocii, 
Mediu de 
Afaceri şi 
Turism, 
MDRAP, 
MMSC, MAI, 
Administratiil
e publice 
locale, PMB 

O.2.4. 
13, 15, 17, 

20, 25 – 28, 
30 – 32 

 Gradul de 
acces al populaţiei 
la serviciile sociale; 

In creștere Anual MDRAP 

 Numarul de 
imbolnăviri din anul 
curent raportat la 
numarul de 
îmbolnăviri din anul 
precedent 

In 
descreșter
e 
 
 
 
 

Anual 
(imbolnaviri 
datorita 
expunerii 
populației la 
contaminare
a apei, 
imbolnaviri 
declansate 
de 
problemele 
de 
gestionare a 
deseurilor ) 

Directiile de 
Sănătate 
Publice 
MS, ANAR 
(preluare 
informatii de 
la autoritățile 
competente) 

 Numarul de 
accidente de 
circulatie/de 
transport/pietonal
e/ciclisti 

In scadere Anual MAI 

 Numarul de 
personal medical 
din orasele 
mici/zone rurale 

 
In creștere 

O data la 3 
ani se va 
intocmi un 
raport de 
progres 

MS 

  
 Numarul de 
spitale renovate 

In crestere Anual MS, MDRAP 
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 O3.  

O3.1. 24, 28 – 30 

 numărul de 
centre urbane 
racordate la 
reţeaua 
europeană; 

In crestere Anual MDRAP 

 suprafaţa 
totală de sol 
ocupată pentru 
dezvoltarea 
oraşelor; 

In scadere Anual MDRAP 

O.3.2. 

4 – 6, 13, 
15, 17 – 20, 
23 – 27, 30, 
31 

 numărul 
zonelor urbane 
funcţionale; 

In crestere Anual MDRAP 

0.3.3. 
1 – 9, 13, 

15, 17 – 20, 
22 – 30 

 gradul de 
acces al 
populaţiei din 
zonele rurale la 
servicii de interes 
general; 

In crestere Anual MDRAP 

 Numarul 
scolilor renovate 
in zonele rurale 

In crestere Anual MDRAP,MEN 

 Numarul 
personalului 
didactic din 
zonele rurale 

In crestere Anual MEN 

O.3.4. 
13, 15, 17 

– 20, 24 – 
26, 30 – 31 

 numărul 
intervenţiilor 
integrate teritorial; 

In crestere Anual 
MDRAP, 
MAI, MMSC 

O4. 

O4.1. 

1 – 6, 11, 
14, 15, 17, 
20, 23, 27, 
28, 30 - 32 

 numărul de 
proiecte 
implementate 
pentru 
regenerarea 
capitalului 
natural; 

In crestere Anual 
MDRAP; 
MMSC 

 numărul  
planurilor de 
management 
raportat la 
numărul total al 
ariilor protejate 

In creştere Anual MMSC 

 Numarul 
investiţiilor 
în agroturism 

In crestere Anual MDRAP 

O4.2. 
1 – 3, 22, 

23, 25 – 27, 
 numărul de 
obiective de 

In crestere Anual MDRAP 
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30 – 32 patrimoniu 
renovate 

O4.3. 
1, 2, 4, 6, 8 

– 11, 22, 23, 
28 – 32 

 gradul de 
implementare a 
planurilor pentru 
reducerea 
vulnerabilităţii la 
riscuri naturale 
(reducerea 
riscului la 
inundaţii, secetă, 
diminuarea 
eroziunii costiere, 
protejarea 
habitatelor in faţa 
schimbărilor 
climatice) 

In crestere Anual 
MDRAP; 
MMSC, MAI, 
ANAR 

Vulnerabilitate 
potenţială la 
schimbări 
climatice (ESPON 
Climat) 

Poluarea aerului 
cu PM10 

Poluarea aerului: 
concentraţii de 
ozon 

 Impermeab
ilitatea solului per 
capita 

In scădere  Anual  MMSC  

O4.4. 

4 – 6, 13, 
15, 17, 20, 
22, 23, 26, 
27, 30 – 32 

 procentul 
de extindere a 
intravilanului; 

In 
descrester
e 
 

 
Anual 

 
MDRAP 

 Numarul 
locuintelor sociale 
 numărul de 
construcţii 
realizate in 
zonele industriale 
deja utilizate 
(brownfields); 
 numărul 
proiectelor 
industriale 
implementate în 
parcuri 

 
 
 
In creștere 

 
 
 
Anual 

 
 
 
MDRAP 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  

 

RAPORT DE MEDIU  

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

  258  

tehnologice din 
exteriorul 
localităților 

O5 

O5.1. 25 – 27, 30 

 numărul 
formelor de 
cooperare intre 
instituţiile 
administraţiei 
publice 

In crestere Anual 

MDRAP, 

MAI, MMSC, 

MT, MADR, 

MS, Primării , 

PMB 

O5.2. 
1, 2, 13, 

21, 27, 28, 
30 

 numărul 
instrumentelor de 
planificare a 
teritoriului; 

In crestere Anual MDRAP 

O5.3. 

1 – 3, 7 – 
13,  15 – 20, 
22 – 26, 28, 
30 

 numărul de 
proiecte 
transfrontaliere 
 

In crestre Anual 
MDRAP, MT, 

MMSC 

 
 
Indicatori de sanatate propusi: 

1. Nivelul de zgomot emis de surse majore (infrastructura de transport și 
echipamente industriale utilizate) din anul curent raportat la cel din anul 
precedent 

2. Numarul de locuitori echivalenti deserviti de sisteme publice a caror apa nu se 
incadreaza in parametrii de potabilitate 

3. Numarul de imbolnăviri din anul curent raportat la numarul de îmbolnăviri din 
anul precedent 

4. Numarul de accidente de circulatie/de transport/pietonale/ciclisti 
5. Numarul de personal medical din orasele mici/zone rurale 
6. Numarul de spitale renovate 
7. Numarul scolilor renovate in zonele rurale 
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Capitolul XII Rezumat fără  caracter tehnic 
 
Raportul de mediu a fost elaborat in concordanta cu HG 1076/2005 care transpune 
Directiva 2001/42/EC (Directiva SEA). Prezentul raport include evaluarea impactului 
prezent asupra mediului, starea actuala a factorilor de mediu cu efectele pozitive si 
negative, a evoluției lor probabile in cazul neimplementării sau al implementării 
planului.37 

Ce reprezintă Raportul  de mediu al SDTR  

Acest raport prezintă concluziile evaluării strategice de mediu pentru Strategia De 
Dezvoltare Teritoriala a României. 

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei 
nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 “privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe”. 

Scopul evaluării strategice de mediu  

Evaluarea strategică de mediu este un proces de analiză a unei strategii, plan sau 
program care încearcă să răspundă la următoarea întrebare: strategia propusă a luat 
în considerare toate problemele de mediu din sectorul respectiv de activitate, a 
identificat soluţii pentru diminuarea acestora şi evită crearea unor noi probleme de 
mediu prin obiectivele şi măsurile nou propuse. 

Conținutul Strategiei De Dezvoltare Teritoriala a României  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul care stă la baza 
întregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel 
național fundamentând astfel documentele strategice de nivel regional, județean și 
local (strategii de dezvoltare teritorială , planuri de amenajarea teritoriului, planuri de 
dezvoltare regională) și documentaţiile operaționale (planuri de urbanism), precum şi 
celelalte strategii de dezvoltare de la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial.  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este prevăzută în legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și 
modificările ulterioare. Aceasta cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național 
pentru orizontul de timp 2035. 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României reprezintă instrumentul cheie pentru 
operaţionalizarea acestor scopuri și furnizează un model complet de dezvoltare a 
teritoriului naţional, în succesiunea: analiză - diagnostic - viziune - scenarii - obiective 
- măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - măsuri teritoriale integrate, model 
bazat pe asumarea coeziunii teritoriale.  

 

 

                                                 
37

 Raport de mediu STRATEGIA NAŢIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA SITURILOR 

CONTAMINATE DIN ROMÂNIA 
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Prevederile Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a 
României şi direcţiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, 
la scara regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la 
nivel transfrontalier şi transnaţional. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) reprezintă exerciţiul de 
planificare a dezvoltării teritoriului naţional, pentru orizontul de timp 2035, furnizând 
răspunsuri la următoarele întrebări cheie: 

 Care sunt măsurile şi proiectele care contribuie la creşterea capacităţii 
teritoriului naţional de a genera creștere economică şi implicit de a menţine şi 
atrage o forţă de muncă inovativă, 

 Care sunt zonele de la nivelul teritoriului ce necesită intervenţii specifice 
pentru valorificarea sau protecția capitalului natural şi construit? 

 Cum poate fi asigurat echilibrul între politicile economice, de mediu şi culturale 
în vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum şi de a 
conserva identitatea teritoriului naţional? 

Obiectivul principal al procesului de planificare strategică îl reprezintă crearea 
cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la 
nivel naţional, cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului de dezvoltare al 
fiecărui teritoriu, ţinând cont de prevederile principalelor documentele strategice 
europene și naționale. 

Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul 2035 
vizează: 

 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și 
broadband; 

 Dezvoltarea unei reţele de localităţi complet echipată cu infrastructură tehnico-
edilitară și eficient interconectată în vederea asigurării unor spaţii urbane şi 
rurale de calitate, atractive şi incluzive; 

 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi funcţionale prin sprijinirea 
specializării teritoriale; 

 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de 
identitate teritorială; 

 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială. 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României va reprezenta viziunea asumată a 
Guvernului şi Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pană  in 
anul 2035 
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Există mai multe variante / alternative ale SDTR  

Este prima strategie de dezvoltare teritoriala realizata pentru o perioada atât de 
lunga. Au fost analizate 4 scenarii de implementare a SDTR (4 alternative). Dintre 
acestea scenariul care implementează obiectivele şi liniile directoare ale SDTR şi 
care are impact semnificativ pozitiv asupra mediului este scenariul România 
Policentrică (scenariul adoptat de titularul SDTR).  

Realizarea  evaluării  strategice de mediu in cadrul Strategiei 

Metodologia de evaluare a presupus parcurgerea mai multor paşi: 

1. Analiza stării actuale a mediului la nivel naţional cu identificarea setului de 
probleme de mediu generate de activitățile antropice; 

2. Formularea unor obiective relevante de mediu care să ducă la rezolvarea 
problemelor identificate. 

3. Evaluarea alternativei “0” care trebuie să răspundă la întrebarea: care ar fi evoluţia 
stării mediului în situaţia neimplementării acestei strategii; 

4. Evaluarea măsurilor din strategie pentru a putea identifica gradul în care sunt 
atinse sau nu obiectivele relevante de mediu; 

5. Formularea unor măsuri pentru reducerea potenţialelor efecte negative asociate 
implementării strategiei; 

6. Propunerea unui set de indicatorii pentru monitorizarea efectelor asupra mediului 
în urma implementării strategiei. 

Concluziile evaluării 

Implementarea strategiei va genera efecte pozitive asupra sănătăţii umane şi calităţii 
tuturor factorilor de mediu, asupra populației,  patrimoniului cultural si activităților 
socio - economice. 

Prin implementarea SDTR se intenționează creșterea standardului de viața si 
atingerea nivelului de dezvoltare a statelor din Uniunea Europeana. 

Pot apare efecte negative semnificative ca urmare a implementării strategiei? 

Analizând strict textul strategiei nu au fost identificare măsuri care ar putea genera 
efecte negative semnificative. 

Reducerea efectelor negative şi maximizarea efectelor pozitive 

În cadrul raportului a fost propus un set de măsuri care vizează în principal evitarea 
apariţiei efectelor negative semnificative. Maniera în care aceste măsuri vor fi 
implementate se va reflecta în dinamica stării mediului. În acest sens, programul de 
monitorizare propus va putea identifica deopotrivă efectele asociate implementării 
Strategiei dar şi eficacitatea măsurilor propuse în cadrul Raportului de mediu. 
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Ca o apreciere generală trebuie să spunem că efectele negative asupra mediului vor 
putea fi reduse în momentul în care aspectele de protecția mediului nu vor mai fi 
interpretate strict ca o povară legislativă sau o obligaţie din partea Uniunii Europene 
ci vor reprezenta criterii importante în procesul de planificare şi proiectare al 
remedierii siturilor contaminate. Totodată,implementarea remedierii durabile nu 
presupune numai implementarea de tehnologii noi de remediere (“mai prietenoase cu 
mediul”) ci şi rezolvarea contaminărilor istorice de mediu la un nivel de risc acceptabil 
pentru sănătatea umană şi mediului. 

Concluzie generală 

Modul în care Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice va şti cum să 
creeze cadrul legal şi instituțional necesar implementării acestei politici, să 
implementeze un cadru unitar la nivel național, să ia decizii transparente şi să 
asigure cadrul necesar informării şi implicării publicului , toate acestea vor avea efect 
direct asupra implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare teritoriala a 
României. Putem concluziona că această formă a Strategiei propune o schimbare 
semnificativă a politicii de administrare a teritoriului unei tari din spațiul comunitar 
european si creează premisele implementării durabile.  
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