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Obiectivele ghidului

• sprijinirea autorităŃilor de mediu în întocmirea
îndrumarului privind informaŃiile pe care trebuie să le conŃină
raportul privind impactul asupra mediului
• sprijinirea beneficiarilor/titularilor de proiecte în întocmirea
termenilor de referinŃă pentru consultanŃi în vederea
efectuării EIM şi elaborării raportului IM („evaluatori de
mediu”)

Ghidul nu este exhaustiv!
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Tipuri de proiecte

• Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanŃă (Anexa I
7 (a)
• ConstrucŃia căilor ferate, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1,
(Anexa II 10 (c)
Ghidul este aplicabil şi în cazul proiectelor de modernizare/reabilitare
de căi ferate care ar putea fi incluse în Anexa I 22 sau Anexa II 13 a
Directivei EIM.
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Tipuri de proiecte

! Incadrarea corecta a proiectului !
(+ Ghidul UE + referire la exemplul din Ghid in cazul CF)
Mentiune:
Proiectele din Anexa I 7 se referă la traficul feroviar de lungă distanŃă
şi nu la lungimea liniei de cale ferată.
DefiniŃiile unor termeni ca de exemplu: Sector românesc al coridoarelor
transeuropene, Calea ferată principală şi magistrală, Cale ferată
secundară sau Cale ferată de interes local, se găsesc în OMTCT
169/2005 normativ privind proiectarea liniilor şi statiilor de cale ferată
pentru viteze până la 200 km/h NP109-04.
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Descrierea proiectului

Date de identificare:
• denumiri de localităŃi, râuri, văi, poduri, gări, etc
• caracteristicile relevante (după caz):
• număr, lungime, localizarea exactă (distanŃa, de la km… la km)
• caracteristici tehnice ale fiecărei instalaŃii/ obiect/ lucrare:
• număr de linii
• descrierea secŃiunii transversale, a înălŃimii, suprafeŃei etc
• cota liniilor faŃă de terenul din jur şi fata de alte construcŃii
• cota liniilor faŃă de nivelul terenului pe traseu
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Descrierea proiectului

Pentru fiecare componentă structurală:
• tehnicile/ metodele de construcŃie adoptate, inclusiv
natura lucrărilor de construcŃie (excavaŃii, umpluturi, etc.) şi
domeniul de mărime al utilajelor ce vor fi utilizate
• suprafeŃele ocupate permanent şi temporar pe categorii de
folosinŃă (pădure, terenuri agricole, industriale, comerciale,
rezidenŃiale, recreative, arii protejate)
• cantităŃile de materiale excavate si/ sau necesare pentru
umpluturi; metoda de eliminare a materialelor în exces;
tipurile si cantităŃile de materiale care vor fi scoase de pe
amplasament; alte resurse/ cantităŃi de materiale necesare
(agregate şi minerale, apă, energie inclusiv electricitate şi
carburanŃi, material lemnos, altele)
• sursa de aprovizionare, numărul de transporturi/
intervale de timp, metodele de manevrare, etc
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Descrierea proiectului

Prezentare / informatii aditionale:
• Harti adecvate, prezentare tabelara
• Modificări posibil a fi aduse proiectului
• Alte activităŃi de dezvoltare
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Situatia existenta

Trebuie analizat atat mediul receptor natural cat şi cel construit şi
locuit.
Zona de influenta: Mediul receptor pentru activităŃile şi
schimbările datorate proiectului ca urmare a întinderii spaŃiale,
momentului implementării, frecvenŃei şi duratei acestor activităŃi,
va fi descris corespunzator „zonei de influenŃă” a proiectului.
Date relevante pentru fiecare componentă structurală a
proiectului, nu numai a celor generale pentru traseul
proiectului.
Accent pe analiza semnificaŃiei şi sensibilităŃii mediului
receptor de pe amplasament în raport cu evaluarea impactului şi
nu doar pe o simplă descriere. (exemple in ghid)
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Principalele alternative studiate şi selectarea alternativei
optime
Alternativele pot fi descrise pe trei niveluri:
• rute/ trasee, coridoare alternative
• poziŃionarea diferitelor elemente de infrastructură feroviara
• intersecŃii, poduri, tuneluri etc
Evaluarea si selectarea: se face in etapa de SF
• ! necesitatea de a include restrictiile dictate de subiectul
Natura 2000 in aceasta etapa!
• alternative de proiectare
• alternative tehnologice
EIM: varianta de ruta/traseu, etc. aleasa trebuie sa prezinte
toate alternativele, metoda de selectie, motivele selectarii
variantei
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Efecte semnificative

Domeniul de cuprindere al EIM:
toate activităŃile implicate de realizarea proiectului, inclusiv:
•
•
•
•
•

construcŃia de drumuri tehnologice,
facilităŃi auxiliare (de serviciu)
organizarea de santier,
zonele ce urmează a fi despădurite,
carierele ce urmează a fi deschise pentru
obŃinerea materiilor prime,
•
bazele de productie, respectiv statii de
betoane si mixturi asfaltice, etc.
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Efecte semnificative

Nu este permisă amânarea efectuării EIM pentru nici una
dintre componentele proiectului din motive că, fie nu se
cunoaşte locul exact pentru organizarea de şantier, fie că
EIM se poate face separat pentru despăduriri sau cariere,
deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare în ANEXA I
sau II a Directivei EIA.
Dacă nu a fost posibilă stabilirea locului de amplasare a
organizarii de şantier, amplasamentele disponibile
trebuie totuşi evaluate în EIM la fel ca şi orice altă
componentă a proiectului, iar în Raportul IM trebuie ca
acestea să fie descrise, prezentându-se varianta optimă.
Aceste amplasamente trebuie mai întâi identificate după nişte
principii de baza.
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Efecte semnificative

Metode utilizate pentru prognozarea efectelor şi
standarde sau criterii în funcŃie de care se face
evaluarea impactului
Pentru fiecare factor de mediu în cazul căruia nu există un
standard de calitate în raport cu care să se facă
evaluarea impactului, sa se menŃioneze criteriile
utilizate pentru evaluarea impactului.
Pentru mai multă uşurinŃă, acestea pot fi prezentate în format
tabelar. Exemplu în Ghid (caseta 3)
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Efecte semnificative

Modul de abordare a efectelor semnificative:
• să nu descrie ce efecte pot apare in general datorita
proiectelor de drumuri,
• să prezinte în Raportul IM acele efecte care au
fost intr-adevar identificate şi evaluate
pentru proiectul respectiv şi cauzele care le
pot genera datorita anumitor condiŃii specifice de
pe amplasament, a programării activităŃilor,
aprovizionării cu materiale de construcŃie, etc. ca
şi datorită caracteristicilor receptorilor identificaŃi
anterior
Dacă in faza de pregatire a proiectului au fost identificate
efecte semnificative legate de un anumit factor de mediu
datorita unor conditii specifice, iar proiectul a prevazut
măsuri de prevenire/ reducere/ compensare astfel incat sa
nu mai fie probabilă apariŃia acestor efecte, se recomandă
insistent prezentarea efectelor si a condiŃiilor specifice
respective precum si a masurilor adoptate.
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Efecte semnificative

Descrierea formelor de impact
Claritatea metodei, limbajului şi sensul exprimării au un rol
vital in a explica precis si corect întreaga gamă de efecte.
Descrierea trebuie să identifice în mod clar şi consecvent
aspectele cheie ale oricărei forme de impact.

Efecte cumulative; interactiunea dintre efectele asupra
factorilor de mediu
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Masuri de prevenire / reducere / compensare

Descrierea se va face în cel mai concret mod posibil,
corespunzător tipului de măsură
Daca măsurile de prevenire/ reducere/ compensare nu au
putut fi detaliate, Raportul IM să conŃină angajamentul
titularului de proiect faŃă de stabilirea ulterioara a măsurilor
de prevenire/ reecucere/ compensare corespunzătoare.
Variantele în acest sens sunt: întocmirea documentaŃiei
tehnice pentru obŃinerea autorizaŃiei de construcŃie (pentru
măsurile ce urmează a fi luate în faza de proiectare in
scopul atenuariii efectelor ce pot apare în fazele de
construcŃie şi de exploatare), întocmirea şi implementarea
PMM pentru măsurile aplicabile în fazele de construcŃie şi
de exploatare, sau numai întocmirea şi implementarea
Planului de management al construcŃiei.
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Masuri de prevenire / reducere / compensare

Măsurile de prevenire/ reducere/ compensare specificate
trebuie să fie
• identificabile în devizul de materiale al proiectului
• prezentate ulterior în Cererea de finanŃare a
proiectului inclusiv ca procent din valoarea
proiectului al costului acestor masuri.
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Planul de management de mediu
Foarte necesar si util; nu lipseste in cazul proiectelor din sectorul
Transport
Formatul trebuie adaptat circumstanŃelor elaborării PMM şi cerinŃelor
cărora acesta trebuie să le răspundă. Programul de implementare
trebuie să conŃină:
•
•
•
•
•
•
•

obiective
acŃiuni de management
responsabilităŃi aferente acŃiunilor identificate
monitorizare
raportare
specificaŃii privind performanŃa (respectiv criterii şi Ńinte)
termenele de implementare/ raportare

Programul de implementare este adeseori prezentat în format
tabelar, pentru fiecare sector de drum/ tronson de cale ferată, in
functie de caracteristicile amplasamentului si proiectului. Un
exemplu este prezentat în Figura 3 din Ghid.
17

Planul de management de mediu
Programul de monitorizare poate cuprinde trei aspecte principale:
•

măsurarea situaŃiei de bază: înainte de începerea proiectului sau
activităŃii, pentru a se putea determina nivelul şi starea parametrilor
mediului înainte de apariŃia efectelor asociate proiectului sau
activităŃii

•

monitorizarea impactului (sau performanŃei): continuă pe
toată durata ciclului de existenŃă a proiectului; asigura menŃinerea
impactului asupra mediului la nivelul prognozat şi realizarea Ńintelor
de performanŃă specificate

•

monitorizarea conformării: stabileste dacă măsurile de
prevenire/ reducere/ compensare prevăzute au efectul preconizat şi
urmărit şi dacă nivelul parametrilor specifici de mediu respectă
legile, reglementările, standardele sau ghidurile aplicabile, după caz
Se face periodic, termenele variind de la un proiect la altul.
Programul trebuie să prevadă măsuri de remediere ce pot fi
implementate efectiv în cazul neconformării.
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Elemente legislative, corelare cu planuri si politici

Directivele EU, protocoalele şi convenŃiile internaŃionale aplicabile
sectorului transport rutier trebuie prezentate impreuna cu
legislaŃia naŃională care le transpune/ ratifica şi le
implementează.
Nu este suficientă o simplă listare a acestor acte legislative
relevante. Trebuie furnizată o scurtă descriere a conŃinutului
actului legislativ pentru a evidenŃia contextul şi, de asemenea,
comentariile/ notele evaluatorului asupra modului de abordare a
cerinŃelor legale.
Planurile şi strategiile naŃionale, regionale şi locale/ municipale
relevante
• să fie clar identificate
• să se precizeze relevanŃa şi legătura dintre proiectul
propus şi acestea
Astfel, se evidenŃiază clar contextul strategic în care se realizează
proiectul, precum şi istoricul proiectului propus.
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MULTUMIM PENTRU
ATENTIE!
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