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A. Legislaţie relevantă:
•
•

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi
programe asupra mediului, transpusă prin
H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe

B. Obiectivele cadrului legal în domeniu :
- asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului;
- integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea
planurilor și programelor, în scopul promovării unei dezvoltări durabile
C. Domeniu de aplicare:
Se supun prevederilor Directivei planurile şi programele (inclusiv cele cofinanţate de
CE ), precum şi modificări ale acestora, care satisfac următoarele condiţii:
- se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau
local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură
legislativă, de către Parlament sau Guvern, şi
- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.
Se supun evaluării de mediu planurile şi programele care pot avea efecte
semnificative asupra mediului din următoarele domenii: agricultură, silvicultură,
pescuit, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale,
transport, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, turism, dezvoltare regională,
amenajarea teritoriului şi urbanism etc., şi care stabilesc cadrul pentru emiterea
acordurilor unice pentru proiectele care sunt prevăzute în Anexele 1 şi 2 la H.G. nr.
918/2002.
Se supun evaluării de mediu planurile şi programele care datorită posibilelor efecte
afectează ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare
reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 462/2001.
Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra
mediului:
- planuri / programe care determină utilizarea unor suprafeţe mici la nivel local;
- modificări minore ale planurilor şi programelor;
- planuri / programe, altele decât cele prevăzute la Art. 5 alin. 2 din H.G. nr.
1076/2004, care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru
proiecte.
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Evaluarea de mediu înseamnă elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului
şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi
programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor
consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.
D. Principalii paşi procedurali
1. Pregătirea primei versiuni a planului/programului
2. Notificarea autorităţii competente de mediu şi informarea publicului
3. Etapa de încadrare
4. Stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliere a informaţiilor ce trebuie incluse în
raportul de mediu
5. Realizarea proiectului de plan/program şi a Raportului de mediu
6. Consultarea autorităţilor competente şi a publicului
7. Analiza raportului de mediu de către autorităţile competente
8. Emiterea avizului de mediu
Actori relevanţi:
- Titularul planului / programului
- Autoritatea competentă pentru protecţia mediului
- Autorităţi interesate de efectele implementării planului / programului ( Grupul de
lucru interinstituțional și intersectorial)
- Publicul
Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor şi
programelor şi se efectuează în timpul pregătirii planului / programului, cuprinzând
următoarele etape:
- etapa de încadrare a planului / programului în procedura de evaluare de mediu;
- etapa de definitivare a proiectului de plan / program şi de realizare a raportului de
mediu;
- etapa de analiză a calităţii raportului de mediu.
In prezent, Autoritatea de mediu relevanta (APM Brăila, ARPM Galaţi) nu a
stabilit daca Strategia de Dezvoltare Durabila a Judeţului Brăila 2010 – 2015 face
obiectul Evaluării SEA. Cu toate acestea, pentru a asigura că programele propuse
de Strategie vor avea un efect negativ minim asupra mediului și vor contribui cât
mai mult la generarea de efecte pozitive, Prestatorul a elaborat și Raportul de
Mediu al Strategiei.
Raportul de mediu constituie partea centrală a evaluării de mediu, constituind, în
acelaşi timp baza pentru elaborarea planului de monitorizare a efectelor implementării
planurilor şi programelor.
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E. Monitorizarea efectelor implementării planurilor / programelor asupra
mediului
Principalii paşi:
1. Determinarea scopului monitorizării
Monitorizarea impacturilor descrise în Raportul de mediu. Este posibilă apariţia
impacturilor neprognozate.
2. Identificarea informaţiilor necesare
Stabilirea unui set de indicatori sau de întrebări cheie poate fi deosebit de util în
identificarea informaţiilor relevante.
3. Identificarea surselor de informaţii
- informaţii disponibile la nivelul proiectelor ( procedura EIA ) - se referă, de
regulă, la factori de stres asupra mediului; permit compararea impactului prognozat cu
impactul real;
- date de monitorizare a calităţii mediului - oferă informaţii despre evoluţia calităţii
mediului; pot fi utilizate pentru a stabili dacă obiectivele de mediu ale planului /
programului au fost atinse.
4. Completarea golurilor de informaţii
În situaţiile în care sistemele existente de monitorizare nu pot răspunde necesarului de
informaţii, acestea trebuie să fie redimensionate sau suplimentate.
5. Integrarea planului de monitorizare în cadrul procesului de planificare
Trebuie să fie stabilite autorităţile responsabile şi calendarul de monitorizare.
Procesul de monitorizare include şi evaluarea informaţiilor, nu doar colectarea
acestora.
6. Măsuri de remediere
Necesitatea revizuirii planului / programului poate fi determinată de rezultatele
monitorizării efectelor implementării sau de cerinţe legale.
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F. RAPORT DE MEDIU

1. Expunerea conţinutului și a obiectivelor principale ale planului sau
programului, precum și a relaţiei cu alte planuri și programe relevante
1.1. Conţinutul documentului
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila 2010-2015 a fost elaborată pentru
a oferi actorilor locali din judeţul Brăila (autorităţi publice de la nivel local, parteneri
economici şi sociali, reprezentanţi ai mediului academic, societate civilă) un
instrument indispensabil pentru programarea planificării echilibrate şi integrate a
dezvoltării locale. Strategia urmăreşte integrarea pe orizontală a planificării
dezvoltării economice, sociale şi spaţiale la nivel zonal, judeţean, regional, naţional şi
european, dar şi integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de activitate.
Strategia de de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila 2010-2015 se realizează în
contextul Proiectului „Strategie, Durabilitate, Dezvoltare”, Cod SMIS 1674,
implementat de Consiliul Judeţean Brăila și finanţat prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacitaţii Administrative 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri
de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1:
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ .
Strategia este formata din doua documente și anume:
Document 1 „Evaluarea situației existente din punct de vedere socio - economic,
al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială”, cuprinzând următoarele
informaţii:
INTRODUCERE
A. CADRUL DE REFERINŢĂ
I. CADRUL NATURAL
1. Aşezarea geografică
2. Relieful
3. Clima
4. Resursele de apă
5. Vegetaţia
6. Fauna
7. Resursele de sol
8. Resurse naturale neregenerabile
II. DEMOGRAFIE
1. Populația
2. Forţa de muncă
3. Reţeaua de localităţi
III. ECONOMIA JUDEȚULUI BRĂILA
1. Agricultura
2. Întreprinderi
3. Turismul
IV. ECHIPAREA TERITORIULUI
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1.Fondul de locuinţe
2.Infrastructura de transport
3.Rețele de utilități publice
4.Spaţii verzi
V. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
VI. SECTORUL SOCIAL
1. Educaţie
2. Sănătate
3. Mediul infracţional
4. Asistență Socială
VII. MEDIU
1.Noţiuni generale şi legislative
2. Starea calităţii mediului
3.Gestionarea deşeurilor
B. ANALIZA POTENȚIALULUI JUDEȚULUI BRĂILA
I. CONTEXTUL EUROPEAN, NAȚIONAL şi REGIONAL
1. Contextul european
2. Cadrul regional
II. DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI BRĂILA;
EVOLUȚII RECENTE ȘI PROGNOZE
1. Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est și județul Brăila
2. Concluzii
2.1.Evoluţii economice recente în judeţul Brăila
2.2. Perspective de dezvoltare
2.3. Piaţa muncii în judeţul Brăila
III. ANALIZA SWOT
și
Document 2 „Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Brăila pentru
perioada 2009-2015”, cuprinzând următoarele informaţii:
C. VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITATI, PLAN DE ACTIUNE, MONITORIZARE
1. Obiectivul general
2. Obiective specifice
3. Viziunea de dezvoltare
4. Politici, programe, operaţiuni indicative, proiecte
5. Fișe de Proiecte și Calendarul Implementării
6. Monitorizare
D. COERENȚA și CONFORMITATEA CU POLITICILE NAȚIONALE și
EUROPENE
1. Corespondența Strategiei cu politicile comunitare și cele naționale
1.1. Contribuția la obiectivele orizontale
a. Dezvoltarea durabilă
b. Oportunități egale
c. Societatea informațională
1.2. Corespondența cu politicile naționale
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a. Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013
b. Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013 al Regiunii Sud-Est
c. Politicile naționale de dezvoltare
2. Corelarea dintre Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila și domeniile de
intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene
3. Corelarea cu alte planuri și strategii europene
3.1. Strategia UE pentru Regiunea Dunării
3.2. Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Neagre”
3.3. Politicile de dezvoltare a transportului fluvial în regiunea dunăreană
a. Liniile Directoare TEN-T – Rețelele de Transport TransEuropene
b. Programul NAIADES – un program european de acţiune integrata
pentru transportul pe căile de navigaţie interioare
1.2. Obiectivele principale
In cadrul Documentului 2, secţiunea C. VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITATI,
PLAN DE ACTIUNE, MONITORIZARE, sunt prezentate obiectivul general,
obiectivele specifice și viziunea de dezvoltare a Strategiei.
1.3. Relaţia strategiei cu alte planuri și programe relevante
Informaţiile referitoare la corelarea Strategiei cu alte planuri și programe relevante se
regăsesc în cadrul Sectiunii D. Coerența și conformitatea cu politicile naționale și
europene din documentul 2 al Strategiei, analizându-se:
- Corespondența Strategiei cu politicile comunitare și cele naționale, incluzând
informaţii referitoare la:
- Contribuția la obiectivele orizontale: Dezvoltarea durabilă,
Oportunități egale, Societatea informațională
- Corespondența cu politicile naționale: Planul Naţional de Dezvoltare
2007 – 2013, Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013 al Regiunii Sud-Est,
Politicile naționale de dezvoltare
- Corelarea dintre Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila și domeniile
de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene
- Corelarea cu alte planuri și strategii europene, incluzând informaţii referitoare la:
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării
- Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre”
- Politicile de dezvoltare a transportului fluvial în regiunea dunăreană
De asemenea, în realizarea Strategiei s-au folosit date din Statistica teritorială INS,
date provenite de la Direcția Regională de Statistică Brăila, datele statistice
disponibile în Recensamantul Populației și Locuintelor din 2002, în Recensamantul
General Agricol din 2002 și în Anuarele Statistice ale județului Brăila pe ultimii 3 ani,
precum și informaţii disponibile în cadrul documentelor programatice precum:
Regulamentele comunitare privind fondurile structurale şi de coeziune; Programul
Naţional de Dezvoltare; Cadrul Naţional Strategic de Referinţă; Programul
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Operaţional Regional; Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice; Programul Operaţional Sectorial de Mediu; Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; Programul Operaţional-Transport;
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative; Programul National
de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est.
De asemenea, datele privind situația existentă la nivel județean au ca sursă de
informare Planul local de acţiune pentru mediu Brăila, Planul judeţean de gestionare
a deşeurilor, Planul Județean de Amenajare a Teritoriului. Proiectele propuse în cadrul
Planului de Actiune al Strategiei, sunt aliniate cu prevedrile acestor documente.
2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluţiei sale probabile
în situaţia neimplementării planului sau programului propus
Aspectele relevante ale stării actuale a mediului sunt descrise în cadrul Documentului
1 „Evaluarea situației existente din punct de vedere socio - economic, al mediului și
nivelului de echipare tehnică și socială”, Secţiunea A. CADRUL DE REFERINŢĂ,
capitolele I. CADRUL NATURAL și VII MEDIUL.
Evoluţia probabila în situaţia neimplementării Strategiei, este evidenţiata în cadrul
Secţiunii B. ANALIZA POTENȚIALULUI JUDEȚULUI BRĂILA, Capitolul III.
ANALIZA SWOT, mai ales în cele 2 Analize SWOT sectoriale aferente Cadrului
Natural și Mediului, accentul cazând pe ameninţările identificate, care, în lipsa unor
masuri pe care Strategia isi propune sa le implementeze pot deveni realitate.
3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ
Strategia este pregătită pentru întregul teritoriu al județului Brăila. Deoarece în stadiul
acesta al planificării strategice, nu este posibil să se identifice amplasamentele în
teritoriu ale tuturor proiectelor şi activităţilor planificate în cadrul Planului de Acţiuni
analiza de mediu a caracteristicilor şi aspectelor este aplicabilă şi răspunde
necesităţilor acestui punct anume din conţinutul Raportului de mediu, în conformitate
cu legislaţia naţională şi Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a
Consiliului, care se referă la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra
mediului („Directiva SEA”), transpusa în legislaţia naţională prin HG nr.
no.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe (JO nr. 707/5.08.2004).
Caracteristicile de mediu ale zonelor unde se vor realiza anumite proiecte prevăzute
de Strategie vor fi evaluate prin procedura EIA, derulata în conformitate cu Directiva
Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului transpusa în legislaţia naţională prin HG
nr. 918/22.08.2002 (MO nr. 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice
sau private supuse acestei proceduri și HG nr. 1705/14.10.2004 (MO nr.
970/22.10.2004) pentru modificarea art. 5 alin. (2) din HG nr. 918/22.08.2002 privind
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stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, acolo unde
este cazul.
4. Orice problema de mediu existenta, care este relevanta pentru plan sau
program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zona care prezintă o importanta
speciala pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie speciala avifaunistică sau ariile
speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificări și completări prin legea nr. 462/2001
Judeţul Brăila cuprinde următoarele categorii de arii protejate conform art. 5, alin (1)
din O.U.G. nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice::
a) de interes naţional: parcuri naturale (Balta Mică a Brăilei), rezervaţii naturale
(Lacul Jirlău, Pădurea Camniţa), arii în regim provizoriu de ocrotire (Lacul Tătaru);
b) de interes internaţional: zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale
biosferei (Insula Mică a Brăilei);
c) de interes comunitar sau situri “NATURA 2000” : situri de importanţă comunitară,
arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică:
• ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni
• ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei
• ROSCI0012 Braţul Măcin
• ROSCI0259 Valea Călmăţuiului
• ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău
• ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei
• ROSPA0006 Balta Tătaru
• ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin
• ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat
• ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
• ROSPA0077 Măxineni
• Lacul Tătaru
d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor
administrativ-teritoriale (Pădurea Viişoara, monument al naturii - Popina Blasova);
Problemele de mediu existente sunt evidenţiate în cadrul capitolelor I. CADRUL
NATURAL și VII MEDIUL din cadrul Documentului 1 „Evaluarea situației existente
din punct de vedere socio - economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și
socială”, Secţiunea A. CADRUL DE REFERINŢĂ. Mai mult decât atât, punctele
slabe ale celor 2 sectoare (cadrul natural și mediul) sunt evidenţiate în cadrul Secţiunii
B. ANALIZA POTENȚIALULUI JUDEȚULUI BRĂILA, Capitolul III. ANALIZA
SWOT.
Relevante pentru starea mediului sunt și problemele de mediu evidenţiate în cadrul
capitolului IV. ECHIPAREA TERITORIULUI din cadrul Documentului 1, Secţiunea
A. CADRUL DE REFERINŢĂ, capitol ce cuprinde o evaluare a stării actuale cu
privire la infrastructura de transport a judeţului, rețelele de utilități publice și spaţiile
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verzi existente. Punctele slabe ale acestor sectoare sunt evidenţiate în cadrul Analizei
SWOT sectoriale corespunzătoare.

5. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau
internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care s-a ţinut
cont de aceste obiective și de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii
planului sau programului
În scopul evaluării efectelor asupra mediului în Strategie, au fost selectate mai multe
aspecte şi obiective legate de mediu şi formulate pe baza obiectivelor şi obligaţiilor
naţionale şi internaţionale (europene şi globale) pe care le are România în domeniul
mediului.
Pentru propunerea unei liste de obiective de mediu relevante, a fost realizată o listă de
documente cheie de referinţă naţionale şi internaţionale şi au fost consultate
documente strategice cheie, acestea fiind nominalizate în secţiunea 1.3. a prezentului
document.
Problemele şi obiectivele relevante legate de mediu propuse pentru evaluarea
Strategiei au fost prezentate grupului interinstituțional, interdisciplinar și intersectorial
de lucru, format din reprezentanţi, care deţin pregătirea necesara, ai actorilor locali
implicaţi în procesul de elaborare a strategiei. Observaţiile primite în urma diseminării
Strategiei au fost luate în considerare de către echipa de elaboratori.
Dintre obiectivele specifice ale Strategiei, în contextul evaluării de mediu, cele mai
relevante sunt obiectivele 1 Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu
implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului natural și de
prevenire și gestionare a riscurilor naturale și 3. Gestionarea eco-eficientă a
consumului de resurse şi valorificarea maximală a acestora prin promovarea unor
practici de consum şi producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe
termen lung, transpuse la rândul lor în politicile 1 Protecţia elementelor mediului
natural și 3 Dezvoltarea economică și creşterea competitivităţii, cu programele,
operaţiunile indicative și proiectele propuse aferente.

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”
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Cod
polit
ica

Dezvoltarea echilibrata a 1
infrastructurii coordonata
cu
implementarea
sistemelor adecvate de
management al capitalului
natural și de prevenire și
gestionare a riscurilor
naturale;

Obiectiv specific
Protecţia
elementel
or
mediului
natural

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

1

Cod
obie
ctiv

1.2

1.1

Cod
progra
m

Dezvoltarea
management

sistemelor
integrat

de
al

Îmbunătăţirea infrastructurii de
apă şi apă uzată;

Programe

12

 Extinderea şi modernizarea reţelelor şi staţiilor de
canalizare/epurare vor contribui la îmbunătăţirea
calităţii apei şi solului, îmbunătăţind condiţiile pentru
ecosistemele acvatice. Se aşteaptă un efect pozitiv
semnificativ.
 Având în vedere reducerea poluării apei anticipate
din activităţile acestui Program, va exista un efect
ecologic pozitiv pe termen lung. Se va acorda o
atenţie deosebită la proiectarea şi construcţia
utilităţilor planificate conform Programului, locaţiilor
aflate în apropierea zonelor protejate şi a ariilor
Natura 2000.
• O calitate mai bună a apei potabile, precum şi
colectarea apelor uzate şi sistemele de tratare vor
avea un impact pozitiv asupra sănătăţii umane.
• O gospodărire mai bună a apelor va limita scurgerile
de apă
 Implementarea acestui Program va conduce la
limitarea surselor de poluare punctiformă din zona de
coastă a României din regiunea Mării Negre și din
Regiunea Dunarii obţinând astfel un efect pozitiv pe
termen lung.
• O gestionare mai bună a deşeurilor va contribui la
reducerea poluării aerului. Va exista un effect pozitiv

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

6. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umana, fauna, flora,
solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic și arheologic, peisajul și asupra relaţiilor
dintre aceşti factori

EVALUAREA DE MEDIU

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila 2010-2015

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

Cod
progra
m

deşeurilor;

Programe

EVALUAREA DE MEDIU

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila 2010-2015
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• Stabilirea colectarea selectivă a deşeurilor, sistemele
de sortare şi reciclare vor contribui la
comportamentele ecologice. Sistemele stabilite
pentru gestionarea deşeurilor trebuie să funcţioneze
alături de un sistem funcţional de conştientizare şi
educaţie pentru diferitele părţi implicate. Acţiunile de
participare a publicului în domeniul gestionării
deşeurilor ar putea îmbunătăţi comportamentul
ecologic al publicului.

•

•

•

•

semnificativ pe termen lung, dacă se vor asigura
măsurile de control a emisiilor în aer de la depozitele
existente şi viitoare.
Se aşteaptă un efect pozitiv asupra ecosistemelor
terestre
Gestionarea deşeurilor va contribui la reducerea
poluării apelor în apropierea vechilor depozitele de
gunoi necontrolate şi va asigura protecţia apelor în
locaţiile celor noi.
Măsurile sunt foarte importante pentru apa freatică.
Se aşteaptă efecte pozitive pe termen lung.
Poluarea prin deşeuri în zonele protejate este o
problemă. Implementarea sistemelor integrate de
gestionare a deşeurilor şi reducerea depozitelor de
deşeuri clandestine vor avea un efect pozitiv
semnificativ asupra zonelor protejate existente şi a
potenţialelor situri Natura 2000.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

1.4

1.3

Cod
progra
m

Conservarea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural;

Reducerea impactului negativ
al sistemelor de încălzire
urbană asupra mediului;

Programe

EVALUAREA DE MEDIU
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• Prin identificarea/recunoaşterea şi gestionarea
vechilor probleme ecologice, va exista un efect
pozitiv semnificativ, pe termen lung.
• O mai bună calitate a mediului, datorată curăţării
vechilor probleme va asigura o îmbunătăţire a

• O calitate mai bună a aerului şi reducerea pierderilor
de energie, condiţii mai bune de viaţă şi igienă,
datorate unui proces îmbunătăţit de transfer al
energiei, vor facilita direct sau indirect îmbunătăţirea
sănătăţii umane

• Reabilitarea zonelor problematice din punct de
vedere a încălzirii municipale va conduce direct la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se
aşteaptă un efect direct semnificativ.

• Măsurile planificate în acest Program vor contribui la
îmbunătăţirea calităţii aerului, în special în zonele
urbane. Reducerea emisiilor poluante de la centrale
termice municipale va fi contribuţia majoră la
calitatea aerului, după reducerea impactului
transportului.

• Reabilitarea sistemelor de încălzire municipală prin
reabilitarea cazanelor şi a turbinelor şi introducerea
celor mai bune tehnologii disponibile pentru SO2,
NOx şi reducerea prafului, va contribui la
îmbunătăţirea calităţii aerului şi va avea un efect
pozitiv semnificativ pe termen lung

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

1. 5

Cod
progra
m

Reducerea
producere
naturale;

Programe

riscului
de
a
dezastrelor

EVALUAREA DE MEDIU
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• Infrastructura pentru prevenirea inundaţiilor,
reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor şi
bazele de date cu informaţii, hărţile de risc, precum şi

mediului.

precum și celelalte masuri de răspuns în caz de
situaţii de urgenta creează efecte pozitive asupra
mediului natural și asupra calităţii vieţii
cetăţenilor, eliminând riscul deciziilor pripite în
caz de calamitate, care pot afecta calitatea

• Consolidările de maluri și stabilizarea terenurilor

• Consolidarea capacităţii de management va
contribui la limitarea utilizării resurselor
naturale.

• Activităţile planificate în cadrul DCI vor avea un
efect pozitiv direct şi semnificativ asupra
protecţiei diversităţii naturale din zonele
protejate şi siturile Natura 2000.

unui grad mai ridicat de calitate a aerului generat de
extinderea spatiilor verzi

• Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin obţinerea

sănătăţii umane, având aşadar un efect pozitiv
semnificativ pentru mediu. Recuperarea siturilor
contaminate asociate cu dezvoltările economice și
reconstrucţia ecologica a terenurilor degradate prin
împăduriri vor avea prioritate.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Cod
progra
m

Dezvoltar 3.1.
ea
economic
a
și

2.4

2.3

Dezvoltar 2.1.
ea
resurselor
umane
2.2

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Gestionarea eco-eficientă a 3.
consumului de resurse şi
valorificarea maximală a
acestora prin promovarea

3

Cod
polit
ica

Crearea condiţiilor pentru 2.
o piaţă a muncii flexibilă,
în care oferta de muncă
este adaptată permanent
cerinţelor
angajatorilor
prin promovarea culturii
antreprenoriale,
a
societăţii informaţionale şi
a noilor servicii, în
contextul
integrării
activităţilor productive în
spaţiul economic european

Obiectiv specific

2

Cod
obie
ctiv

genera efecte negative semnificative asupra
ecosistemelor acvatice şi terestre. Toate facilităţile
propuse trebuie să beneficieze de o EIA adecvată
pentru a reduce potenţialul lor impact negativ.

• Construcţiile pentru prevenirea calamităților pot

prevenirea riscului de inundaţii vor contribui
semnificativ la adaptarea la schimbările climatice şi
vor facilita protecţia solului împotriva eroziunii
cauzate de apă şi vânt.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Creşterea
economice

Dezvoltarea
instituţionale

specializarea resurselor umane din sectorul public și
privat și dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale,
interregionale și transfrontaliere poate crea numai
efecte pozitive asupra mediului, traducându-se intrun management mai bun la nivel public și intr-un
grad crescut de conştientizare a efectelor acţiunilor
antropice asupra mediului.

16

numărului de IMM-uri va contribui la poluarea
solului (în funcţie de profilul activităţii) prin
producerea de deşeuri şi apă uzată. Aceste scopuri se

competitivităţii • Expansiunea capacităţii productive şi creşterea

capacității

Promovarea incluziunii sociale;

Măsuri active pe piaţa muncii,
instruirea
şomerilor
şi
dezvoltarea forţei de muncă;

Elaborarea
strategiilor
şi • Proiectele propuse în cadrul acestei politici nu pot
genera efecte negative asupra mediului.
politicilor de formare iniţială şi
continuă;
• Cu toate acestea, creşterea capacităţii administrative,

Programe

EVALUAREA DE MEDIU
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unor practici de consum şi
producţie care să permită
o
creştere
economică
sustenabilă pe termen
lung.

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

creşterea
competiti
vităţii

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

3.3

3.2

Cod
progra
m

vor atinge dacă investiţiile se vor axa pe sisteme de
producţie cu tehnologii mai puţin poluante. Există un
posibil impact negativ semnificativ şi, ca atare, ar
trebui să se acorde prioritate proiectelor care conduc
la reducerea poluării solului şi la procese de
producţie mai puţin poluante. Impactul va fi posibil
minimizat prin procedura EIA.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

17

pozitiv revitalizant asupra unor localităţi, prin urmare
un efect pozitiv. Noile căi de acces la ariile naturale
vor avea un efect negative semnificativ. În EIA

• Lucrările de renovare vor avea un oarecare efect

• Proiectele de investiţii trebuie supuse individual
avizului autorităților de mediu, conform legislaţiei în
vigoare.

• Se preconizează un efect negativ datorită
intensificării traficului şi circulaţiei persoanelor.
• Nivelurile pentru zgomot pot fi depăşite în perioadele
de renovare şi construcţie.
• Se preconizează un impact negativ datorat folosirii
materialelor necesare pentru construcţii şi renovări,
precum şi din resursele suplimentare de energie
necesare pentru punerea în funcţiune a
echipamentelor

economiei Proiectele care implica construcţii vor fi supuse
individual avizului autorităților de mediu,
conform legislaţiei în vigoare

Dezvoltarea turismului;

Diversificarea
rurale;

Programe
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Cod
polit
ica

Ameliorarea proprietăților 4.
mediului fizic, ca suport al
vieţii din zonele rurale și
urbane ale judeţului în
vederea
dezvoltării
durabile a judeţului şi
diminuării disparităţilor
dintre mediul rural şi
urban

Obiectiv specific

Cod
progra
m

Îmbunătă 4.1
țirea
infrastruc
turii
şi
creşterea
accesului
la servicii
publice
de
calitate

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

4

Cod
obie
ctiv

Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport și a rețelelor de
utilităţi;

Programe

EVALUAREA DE MEDIU
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transport care respectă mediul (transport în comun,
transport fluvial și intermodal) va îmbunătăţi
comportamentul publicului în favoarea acestor

• Dezvoltarea infrastructurii pentru mijloace de

• Noua infrastructură de transport va încuraja utilizarea
mai multor mijloace de transport şi astfel va avea un
efect negativ asupra resurselor naturale epuizabile
(mai multe vehicule şi mai mulţi carburanţi), deşi
carburanţii vor fi utilizaţi mai eficient.
• Vor fi efecte pozitive dacă este promovată
reutilizarea deşeurilor din construcţii şi de plastic
pentru construcţia drumurilor.
• O infrastructură de transport mai bună va îmbunătăţi
consumul de energie al vehiculelor de transport

drumuri mai bune de acces dar prezenţa crescută a
turiştilor va aduce tulburări ale ecosistemelor.
Măsurile de reducere cum ar fi stabilirea unor ore de
acces pot aduce o atenuare.

• Sunt de aşteptat unele efecte pozitive datorate unor

în legarea sistemului de colectare a apelor uzate din
zonele turistice la sistemele municipale precum şi
datorită instalării propriilor sisteme.

• Se preconizează un efect pozitiv datorită investiţiilor

trebuie să se planifice măsuri care să reducă
impacturile generate de dezvoltarea facilităţilor
pentru sport, cum ar fi pescuitul.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

4.3

4.2.

Cod
progra
m

Asigurarea accesului egal la
serviciile de asistenţă socială;

Creşterea
calităţii
vieţii
cetăţenilor judeţului Brăila

Programe
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Se vor înregistra efecte pozitive legate de
achiziţionarea de echipamente noi şi efecte negative
cauzate de echipamentul suplimentar achiziţionat şi
de resursele de energie suplimentare utilizate pentru
producerea unor astfel de dotări şi în timpul utilizării
acestora, dar comparativ cu consumul iniţial ar putea
rezulta o îmbunătăţire din punct de vedere al energiei
şi mediului.

• Poate exista un efect negativ pe termen scurt legat de
emisiile care cauzează schimbări climatice, mai ales
în timpul perioadelor de construcţie şi de
implementare a proiectelor.

amenajare de centre civice, de cămine culturale sau
baze sportive, deşi pot avea un impact negativ asupra
mediului pe termen scurt (cauzat de lucrările de
construcţii) pot genera pe termen mediu și lung efecte
pozitive, având ca rezultate spatii de întâlnire a
oamenilor, spatii în cadrul cărora se pot derula
campanii de conştientizare, de informare cu privire la
comportamentul adecvat fata de mediu.

• Cu toate acestea, acele proiecte care se refera la

• Proiectele care implica construcţii vor fi supuse
individual avizului autorităților de mediu, conform
legislaţiei în vigoare.

mijloace de transport

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

4.5

4.4

Cod
progra
m

Asigurarea accesului egal la
educaţie;

Asigurarea accesului egal la
serviciile de sănătate;

Programe

EVALUAREA DE MEDIU
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• Renovarea
şi
modernizarea
infrastructurii
educaţionale (şcoli şi grădiniţe) va avea unele efecte
negative asupra generării de deşeuri cauzate de
lucrările de construcţii dar acest impact poate fi
minimizat dacă sunt instalate sisteme de colectare şi
sortare a deşeurilor în noile clădiri modernizate şi
sunt legate la sistemele municipale sau private

colectare a deşeurilor în spitale şi alte instituţii
medicale pentru a permite separarea deşeurilor
medicale periculoase şi astfel o mai bună depozitare
şi reciclare a acestora, dacă sunt implementate
măsurile necesare. Se vor genera deşeuri ca urmare a
înlocuirii echipamentelor şi vehiculelor vechi
utilizate de aceste servicii, aşa că efectele negative
sunt iminente de aceea trebuie propuse măsuri şi
acţiuni pentru a atenua impactul.

• Vor fi efecte pozitive dacă sunt instalate sisteme de

• Poate exista un efect negativ pe termen scurt legat de
emisiile care cauzează schimbări climatice, mai ales
în timpul perioadelor de construcţie şi de
implementare a proiectelor.
• Îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor va fi posibilă nu
prin implementarea de măsuri de mediu ci numai prin
îmbunătăţirea sistemului de sănătate. Efectul pozitiv
este datorat reabilitării clădirilor vechi care în prezent
prezintă mari pericole cauzate de vechime şi
sensibilitatea la cutremure şi alte dezastre naturale.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

4.6

Cod
progra
m

Valorificarea
patrimoniului
cultural.

Programe

durabilă
natural
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• Proiectele de reabilitare și conservare a patrimoniului
natural și cultural generează efecte neutre sau
pozitive asupra mediului
• Drumurile de acces, spaţiile pietonale şi
infrastructura îmbunătăţită precum şi colectarea

minimizarea riscurilor legate de pericolele provocate
de clădirile vechi supuse unui puternic impact în caz
de dezastre naturale cum ar fi cutremurele. Este de
aşteptat un efect pozitiv.

• Reabilitarea infrastructurii educaţionale va permite

•

•

•

•

aferente.
Eficienţa energetică va fi îmbunătăţită prin
implementarea Programului în urma achiziţionării de
dotări moderne pentru şcoli, dar este de aşteptat şi un
impact negativ în urma utilizării energiei de către
noile echipamente (ex. tehnologia IT).
Dotările educaţionale mai bune vor facilita un
comportament responsabil faţă de mediu al elevilor şi
al personalului din învăţământ şi vor promova soluţii
pentru mediu, aşadar este de aşteptat un impact
pozitiv.
Dacă sunt de asemenea susţinute măsuri de
îmbunătăţire a accesului copiilor cu handicap în şcoli,
efectul pozitiv va fi semnificativ.
Reabilitarea infrastructurii educaţionale va permite
minimizarea riscurilor legate de poluarea apei,
aerului etc.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu

Obiectiv specific

Cod
polit
ica

Politici

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”

Cod
obie
ctiv

Cod
progra
m

Programe
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deşeurilor vor avea efecte pozitive în zonele de
interes cultural, de mediu şi istoric.
• Unele efecte negative sunt legate de creşterea
traficului vizitatorilor şi turiştilor din ce în ce mai
numeroşi, dar pot fi atenuate prin promovarea,
îmbunătăţirea şi utilizarea transporturilor în comun.

Comentarii cu privire la posibilele
efecte de mediu
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7. Masurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa cat de complet posibil
orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului
Tabelul de evaluare pentru fiecare Program din Planul de Acţiune prezentate în
Capitolul 7 sugerează măsurile cheie care ar trebui luate pentru a minimiza, reduce
sau compensa posibilele efecte semnificative asupra mediului sau pentru a creşte
efectele pozitive.
Chiar dacă este cel mai probabil ca Strategia să genereze un efect pozitiv global
semnificativ pentru starea mediului în judeţul Brăila, unele proiecte pot duce la efecte
locale adverse asupra mediului (de exemplu, construcţiile pentru protecţie împotriva
inundaţiilor pot afecta biodiversitatea cursurilor de apă). Propunerea evaluării de
mediu în cazul proiectelor individuale, oferă un sistem general pentru identificarea
proiectelor care vor avea cele mai reduse efecte dăunătoare pentru mediu şi cele care
vor avea cele mai mari beneficii pentru mediu. Proiectele individuale care au o
componenta ce presupune construcţie/reabilitare/extindere trebuie sa fie, conform
legislaţiei în vigoare, supuse atenţiei autorităților de mediu relevante.
8. Descrierea masurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor
semnificative ale implementării planului sau programului
In cadrul Documentului 2 al Strategiei, Secţiunea C. VIZIUNE, OBIECTIVE,
PRIORITATI, PLAN DE ACTIUNE, MONITORIZARE, capitolul 6. Monitorizare
este descris sistemul de monitorizare propus pentru implementarea strategiei, precum
și rezultatele aşteptate pentru fiecare Program propus și indicatorii de performanta
pentru fiecare Politica din cadrul Planului de Acţiuni.

PROIECTUL “STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”
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