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1. In
ntroducere
Scopuul principal al
a evaluării strategice de
d mediu (SE
EA) a Progrramului Națțional de Deezvoltare
Ruralăă 2014-2020 (PNDR 20114-2020) estee de a integrra aspectele de mediu în conținutulPN
NDR, în
scopull asigurării unui grad riidicat de prrotecție a meediului și peentru a conttribui la dezzvoltarea
durabiilă aRomâniiei în perioaada de progrramare 20144-2020. Evaaluarea strateegică de meediu este
efectuuată pentru a confirma faaptul că posibilele efectee semnificattive asupra mediului
m
gennerate de
implem
mentarea PN
NDR 2014-22020 sunt id
dentificate, descrise,
d
evaaluate și luaate în considderare în
processul de elaborrare și adoptaare a acestui program.
PNDR
R este concepput pentru a sprijini dezzvoltarea rurrală din Rom
mânia în periioada de proogramare
2014 – 2020. Aceesta va oferri oportunitățți considerabbile și va in
nfluența, prinn măsurile sale,
s
atât
mediului în zoonele rurale din
d Româniaa.
caracterul, cât și gestionarea m
d mediu pregătit în caddrul procesullui SEA a fo
ost elaborat ca
c parte inteegrantă a
Prezenntul Raport de
evaluăării ex-ante a PNDR 20014-2020. Prrocesul SEA
A se realizeaază în paralel cu dezvooltarea și
evaluaarea ex-ante a Programullui Național de Dezvoltaare Rurală 20014-2020. Înn cadrul conssultărilor
organiizate, PNDR
R 2014-2020 va fi analizaat alături de Raportul
R
de Mediu
M
al SE
EA - documenntul care
reflecttă rezultatul procesului
p
S
SEA.
Acest Raport de mediu
m
este suupus consulttării cu autorritățile și cu publicul asiigurându-se astfel
a
un
p
infoormarea și coonsultarea faactorilor inteeresați în
nivel dde transpareență adecvat în ceea ce privește
legătuură cu efectelle asupra meddiului generaate de implem
mentarea PN
NDR.

1.1 Cadrul leggal
Regulamentul (UE
E) nr. 1305//2013 privinnd sprijinul pentru
p
dezvooltare rurală acordat dinn Fondul
Europpean Agricol pentru Dezzvoltare Ruraală (FEADR
R) și articoluul 55 din Reg
gulamentul ((UE) nr.
1303/22013de stabiilire a unor dispoziții coomune privinnd Fondul eu
uropean de dezvoltare
d
reegională,
Fonduul social euroopean, Fonddul de coeziuune, Fondul european
e
aggricol pentruu dezvoltare rurală
r
și
Fonduul european pentru pesccuit și afaceeri maritimee, precum și
ș de stabilirre a unor ddispoziții
generaale privind Fondul
F
euroopean de dezzvoltare reggională, Fondul social european,
e
Foondul de
coeziuune și Fondu
ul european pentru
p
pescuuit și afaceri maritime și
ș de abrogarre a Regulam
mentului
(CE) nr. 1083/20
006 al Conssiliuluiprevăd
d faptul că autoritățile de implem
mentare efecttuează o
evaluaare ex-ante a Programullui Naționall de Dezvolttare Rurală (PNDR) și că această evaluare
includde o evaluaree strategică de
d mediu. SE
EA urmăreștee să integrezee considerațiiile privind mediul
m
în
processul de luare a deciziilor și să faciliteze implicareaa părților inteeresate pe parrcursul proceesului de
elaborrare a program
mului.
SEA a fost realizzată în confformitate cu Directiva 2001/42/CE
2
a Parlamenntului Europeean și a
Consilliului Europeean privind evaluarea effectelor anum
mitor planurii și program
me asupra meediului și
HG nrr. 1076/2004
4. Directiva 22001/42/CE a fost transppusă în legisslația româneească prin Hotărârea
H
Guverrnului (HG) nr. 1076/20004 privind stabilirea prrocedurii dee realizare a evaluării de
d mediu
pentruu planuri și programe (puublicată în Monitorul Oficcial nr. 707 din
d 05 augustt 2004).
Obligaația legală de
d a efectuaa o evaluaree de mediu se aplică peentru Prograamele de Deezvoltare
Ruralăă, acest aspeect fiind defiinit în princiipal prin artiicolul 3 alin
neatul (2) liteera (a) din Directiva
D
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SEA, care prevedee că o evaluuare de mediu ar trebui realizată
r
penntru toate plaanurile și proogramele
care ssunt elaboraate pentru agricultură, printre
p
alte sectoare. Înn plus, articolul 3 alineeatul (4)
complletează domeeniul de apllicare al Dirrectivei cu pplanurile și programele
p
care
c
stabilessc cadrul
pentruu viitoarea dezvoltare
d
a proiectelor care nu suunt enumeratte în Directiiva EIM (E
Evaluarea
Impacctului asupra Mediului) sau
s în sectoaarele menționnate la articoolul 3 alineattul (2) litera (a), care
pot avvea efecte sem
mnificative asupra
a
mediuului. În cazull Programelo
or de Dezvolttare Rurală, Anexa
A
II
din Diirectiva 2011
1/92/UE (Directiva "Evaaluarea Impaactului asupraa Mediului" (EIM)) facee referire
la "prooiecte agricoole". În acest sens, trebuie remarcat faptul
fa
că Stattele Membre pot cere inițțiatorilor
de prooiecte unice să întreprinddă anumite Evaluări
E
de Impact asup
pra Mediului la nivel de proiecte
individduale, în connformitate cuu legislația națională
n
carre transpunee Directiva EIM.
E
Mai muult decât
atât, articolul
a
3 allineatul (2) litera
l
(b) dinn Directiva SEA
S
solicităă o evaluare de mediu caare va fi
întreprrinsă pentru planuri și prrograme caree necesită o evaluare în conformitate
c
e cu articolull 6 sau 7
din Diirectiva Habiitate.
Evaluaarea strategică de mediuu a PNDR 2014-2020 a debutat prinn parcurgereaa etapei deteerminării
domenniului de aplicare a SEA,, în conformitate cu Direectiva SEA 2001/42/CE
2
și
ș HG nr. 10776/2004.
Derulaarea procesu
ului SEA în cadrul
c
evaluuării ex-ante a PNDR 2014-2020 estee o cerință de
d natură
legislaativă pentru a se asigura faptul că proogramul, carre este de nattură să aibă un
u efect sem
mnificativ
asupraa mediului, este
e supus unnei evaluări complexe
c
și cuprinzătoarre în timpul pregătirii
p
aceestuia, în
scopull evitării sau atenuării oriicăror efecte adverse asuupra mediuluii.
Cadruul legal speciffic pentru Raaportul de Mediu
M
este detterminat de:
 Directiva 2001/42//CE
2
E
 Legislația națională, reespectiv HG nr. 1076/20004
 Recomanddările formullate de către DG AGRI înn cadrul Ghidului privindd evaluarea ex-ante
e
a
Programellor de Dezvooltare Rurală 2014-2020
 Directiva 92/43/EEC (Directiva Habitate), care
c
solicităă o evaluaree corespunzătoare a
oricărui pllan sau proieect care ar putea
p
avea unn impact sem
mnificativ asupra situriloor Natura
20001
Alte documente
d
noormative, rellevante pentrru procedura SEA la niveel național, su
unt:


Ordinul ministrului
m
mediului nr. 117/2006 penntru aprobareea manualulu
ui de implem
mentare a
HG nr. 1076/2004;



Ordinul ministrului
m
m
mediului
nr. 480/2006
4
privvind constituuirea şi funcţionarea Com
mitetului
special la nivel
n
centrall implicat în etapa de încaadrare a proccedurii SEA;



Ordinul ministrului
m
mediului nr. 985/2006
9
peentru aprobarrea listei orieentative de planuri
p
şi
programe care intră suub incidenţa HG
H nr. 1076//2004.

Structuura și conținnutul acestui Raport
R
de mediu
m
respectăă Anexa 1 a Directivei SEA, precum și anexa
2 din H
HG nr. 1076/2004.

1

Directtiva„Habitate”” şi Directivaa „Păsări” alee CE au fostt transpuse înn legislaţia dee la nivel națțional. În
conform
mitate cu aceeste directive, legislaţia naţţională prevedde că orice pllan sau proiecct care poate afecta în
mod seemnificativ o Arie de Proteecţie Specială sau o Arie Sppecială de Connservare trebuuie supus unei evaluări
a mediiului care să ţiină seama de obiectivele
o
de conservare diin aria respecttivă.
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1.22 Cadru insstituțional
Processul SEA se realizează în paralel cu deezvoltarea și evaluarea ex
x-ante a Proggramului Națțional de
Dezvooltare Ruralăă 2014-20200. Autoritateea de Managgement a PN
NDR este Direcția
D
Gennerală de
Dezvooltare Ruralăă din cadrul Ministerului
M
Agriculturii
A
și Dezvoltărrii Rurale dinn România.
În scoopul parcurrgerii etapelor necesare pentru finnalizarea proogramului și pentru elaborarea
Raporrtului de Mediu,
M
în conformitatee cu art.144 alin. (3) din HG nr. 1076/22004,AM
PNDR
Raconstituit, conform prrevederilor leegale, în lunna martie 20
014, grupul de lucru în vederea
îndepllinirii preved
derilor cuprinnse în art. 166-19 din HG nr. 1076/20004. Aceste prevederi
p
se referă în
princippal la stabilirea domeniuului de aplicaare,nivelului de detaliu al
a informațiilor care trebuuie să fie
incluse în Raporrtul de Meddiu, precum
m și la analliza efecteloor de mediu
u semnificaative ale
prograamului. Gruppul de lucruu convocat și
ș prezidat de
d către AM
M PNDR a fost,
f
de asem
menea, o
platforrmă pentru analiza coonținutului Raportului
R
de Mediu și pentru revizuireaveersiunilor
prelim
minare a docu
umentelor elaaborate în caadrul procesuului SEA.
Grupuul de lucru a fost alcătuit din reprezenntanți ai titulaarului de proogram, ai auto
orităților com
mpetente
în dom
meniul proteccției mediuluui, ai autorităăților în dom
meniul sănătăății și ai autorrităților interresate de
potențțialele efectee ale program
mului asupraa mediului, persoane
p
fiziice autorizatte, precum și experți
angajaati. Astfel, co
omponența grupului
g
de luucru a fost urrmătoarea:


Titularul programuluii–Ministerul Agriculturiii și Dezvolltării Ruralee, Direcția Generală
G
pentru Dezzvoltare Rurrală, Autoritaatea de Manaagement penttru PNDR 20
014-2020;



Reprezenttanți ai următtoarelor autoorități publicee:



o

Ministterul Mediullui și Schimb
bărilor Clim
matice: Direcțția Evaluare Impact și C
Controlul
Poluărrii, Direcția Generală Schimbări
S
C
Climatice,
Direcția
D
Biodiversității, Direcția
Gestiuune Deșeuri,S
Situri Contam
minate și Subbstanțe Pericculoase

o

Deparrtamentul penntru Ape, Păăduri și Pisciccultură

o

Adminnistrația Națiională „Apelle Române”

o

Ministterul Sănătățții

o

Ministterul Econom
miei

o

Ministterul Fondurrilor Europen
ne

o

Ministterul Dezvolltării Regionaale și Adminnistrației Pubblice

o

Ministterul Transpoorturilor

o

Ministterul Afaceriilor Interne

o

Ministterul Culturii

persoane fizice
f
autorizzate, precum și experți anngajați

Ministterul Mediuului și Schiimbărilor Climatice estte autoritateea competenntă pentru protecția
p
mediuului, fiind responsabilă pentru
p
aprobbarea Raportuului de Med
diu elaborat în cadrul prrocesului
SEA.
Compponența grupuului de lucruu poate fi connsultată în Annexa C.
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1.33 Prezentarrea procedurrii SEA
O prezzentare geneerală a celor șapte etape ale
a procedurii SEA în coonformitate cu
c HG nr. 10076/2004
se regăăsește în celee ce urmeazăă:
Etapă

Descrierre

1

Etapa de în
ncadrare

2

Determina
area
domeniulu
ui de aplicare

3

Evaluarea
programullui

4

Elaborarea
a Raportulu
ui
de Mediu

Scopul etapei
e
de înccadrare este de a determ
mina dacă este sau nu
necesarăă parcurgerea procesuluii SEA în ettapa de elabborarea a
unui proogram.
Scopul etapei
e
este dde a determinna domeniulde aplicare și
ș gradul
de detaliiu al evaluăriii efectuate.
Domeniuul de aplicaare al evaluuării defineșște, de exem
mplu, ce
problem
me sau aspecttede mediu ar
a trebui să fie
f incluse înn analiză,
teritoriull geografic supus evaluuării (deoareece zona dee impact
poate fi mai largă decât amprennta planului), procedura de
d urmat
c privește prrocesul de pllanificare speecifică și connsultarea
în ceea ce
cu auttoritățile reelevante șii cu pubblicul, alterrnativele
posibilessupuse analizzei și cerințeele privind monitorizarea
m
.
Această etapă poate fi divizată în
î părți specifice în confformitate
darea metodoologică aleassă pentru fieccare program
m, dar de
cu abord
obicei innclude:
- Evaluuarea situațieei actuale a mediului și a evoluțției sale
probabille în cazul înn care program
mul nu este implementat
i
t;
- Evaluaarea de mediuu a anumitorr părți ale proogramului (oobiective
prioritarre propuse, măsuri, activități, proiecte, opțiunni, etc),
inclusiv evaluarea effectelor cumuulative ale înntregului program;
(
- Evaluuarea prograamului de monitorizarre propus (inclusiv
identificcarea de indiicatori de mediu
m
relevan
nți și modaliitățile de
raportaree).
Raportull de Mediu este un document care cupriindetoate
rezultateele și concluzziile evaluăriii.

5

Consultaarea cu autorritățile relevante și particciparea publicului se
Consultareea
c
cu
m multe orii în timpul procesului
p
SE
EA și ar
autoritățilee relevante și face de obicei de mai
s fie planiificată pentrru întreaga periodăa eevaluării.
trebui să
cu publicul
Raportull de Mediuu trebuie săă fie actuaalizat în funncție de
rezultateele consultăriilor..
Autoritaatea care adooptă program
mul trebuie să ia în connsiderare
Decizia
rezultateele evaluării și conclu
uziile obținu
ute în proccesul de
consultaare publică.
Efectele asupra mediului, generate de implem
mentarea
Monitorizaarea
mului trebuie să fie monnitorizate și înregistrate. În mod
program
ideal, sistemul și mecanismele
m
de monitorizzare ale meddiului ar
s fie integrrate în plan
nul de monitorizare gennerală a
trebui să
implemeentării proggramului. Mecanismul
M
de monitorrizare a
efectelorr asupra meediului trebuuie să fie proopus în Rapportul de
Mediu. În cazul în care suunt identificcate efecte adverse
nse acțiuni corective sau de
semnificcative, trebuuie întreprin
atenuaree.

6
7
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La nivvelul HG nr. 1076/2004 sunt
s
determinnate două cattegorii de plaanuri/program
me:
- Planuuri/ program
me care sunt supuse
s
proceedurii SEA înn mod obligaatoriu, și anu
ume cele prevvăzute la
articollul 5, alineatu
ul 2;
- Plannuri/ program
me care suntt supuse la o etapă obliggatorie de înncadrare, duppă care se va
v stabili
necesiitatea pentru parcurgerea procedurii SEA.
S
Pentruu programelee care, prin natura
n
lor, suunt consideraate susceptibiile de a avea efecte semnnificative
asupraa mediului, procedura
p
SE
EA este obligatorie; în aceste
a
cazuri,, programelee nu au nevooie să fie
supusee unui procees de încadraare, iar autorritățile responnsabile pot trece
t
direct la etapa de definire
d
a
domenniului. Prin urmare, plannurile care sunt
s
supuse în mod obliigatoriu proccedurii SEA
A, nu fac
obiecttul etapei de încadrare.
La daata de 12 martie
m
2014, notificarea privind dem
mararea preggătirii Progrramului Național de
Dezvooltare Ruralăă 2014-20200, împreună cu prima veersiune a pro
ogramului, a fost înregiistrată la
Ministterul Mediullui și Schimbbărilor Clim
matice. În urm
ma analizei notificării an
ntemenționatte cu nr.
903799/11.03.2014, Ministerul Mediului și Schimbărillor Climaticce - Direcțiaa Evaluare Im
mpact și
Controolul Poluăriia menționat,, prin adresaa numărul 115043/OP/20.03.2014, fap
ptul că progrramul se
încadrrează în dispoozițiile art. 5,
5 alin. (2), littera a) din HG
H nr. 1076/22004 privindd stabilirea prrocedurii
de evaaluare de meediu pentru planuri și prrograme și, astfel, este supus
s
obligaatoriu unei proceduri
p
SEA, fără a fi neceesară-parcurggerea etapei de încadraree.
Demarrarea proceddurii SEA a fost
f anunțatăă și prin posstarea unui annunț pe site--ul MADRînn data de
13.03..2014,iar în datele de 144 și 17 marttie 2014 a foost publicat un anunț în cotidianul România
R
Liberăă.
1.4 Metodologgia de evaluare
Evaluaarea efectelo
or și a intenssității acestorra asupra meediului se vaa baza pe o analiză
a
a moodului în
care aacestea pot afecta
a
situațiaa de referințță a mediuluui sau împieddica atingereea obiectivellor SEA.
Evaluaarea va id
dentifica pootențialele efecte sem
mnificative asupra
a
meddiului, asocciate cu
implem
mentarea PN
NDR.
Analizza efectelor cuprinde
c
trei etape princiipale:
A) Evvaluarea măsu
urilor planifiicate în progrram în raportt cu obiectivvele de mediuu
Acest prim pas cu
uprinde evaluuarea domenniilorde intervvenție și măsurilor selectate în cadruul PNDR
2014 – 2020,care sunt previzioonate a avea un efect sem
mnificativ asu
upra mediuluui, prin evaluuarea lor
în rapoort cu obiecttivele de meddiu, în scopuul de a identiifica potențiaala cauzalitatte și influențță asupra
mediuului. Potențiaaleefecte pozzitive, negatiive sau inceerte au fost analizate
a
și exprimate
e
înn această
etapă.
Identifficarea unuii efect poteențial, a fost realizată țținându-se cont
c
de obbiectivele dee mediu
identifficate, luând în consideraare dacă și cum
c
o anumiită măsură innfluențează (pozitiv
(
sau negativ),
n
realizaarea acestor obiective.
o
Efecteeleprogramulluiau fost annalizate în caadrul unor matricide
m
evalluare care cuuprind obiecttivele de
mediuu și acțiunile (domenii dee intervenție și măsuri) programuluii. Astfel de matrici
m
indică dacă o
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acțiunne are un imp
pact pozitiv sau
s negativ, cu
c privire la fiecare com
mponentă a mediului,
m
foloosind "+"
pentruu un impact potențial
p
pozzitiv și "-" pentru un impaact potențial negativ.
B) Esttimarea intennsității efecttelor PNDR 2014 – 20200 la nivel gllobal (Capitool 7.2) și la nivel de
detaliuu (măsuri, domenii
d
de intervenție, priorități înn relație cu obiectivele de mediu ale SEA)
(Capittol 7.5)
La nivvel global câtt și de detaliuu, amploareaa impactului asupra mediiului a PNDR
R 2014 – 20220 a fost
analizatășiprin prissma criteriiloor enumeratee mai jos, și anume:
a


natura și inntensitatea inntervențiilor planificate;



probabilitaatea, durata, frecvența și reversibilitattea efectelorr scontate;



natura tran
nsfrontalieră a efectelor;



riscurile pentru sănătattea populațieeiși pentru mediu;
m



valoarea caracteristicil
c
lorspeciale naturale
n
și/ saau culturale și vulnerabilitatea zonei afectate
de impact..

Caractteristicile în
n ceea ce prrivește pozitivitatea, neegativitatea sau
s incertituudinea cu privire la
efectele înregistratte și semnifi
ficația (sau inntensitatea) au fost speccificate în matricele
m
de evaluare.
e
Fiecarre impact asuupra mediuluui a primit un
n punctaj, în funcție de seemnificația sa
s (adică o notare
n
de
la"-2" la "2", undde "2" repreezintă un effect potențiaalpozitiv puternic, "-2" reprezintă un
u efect
u efect). Seemnul și inteensitatea
potențțialnegativ puternic, iar "0" un efectt potențial neeutru / nici un
efectelor au fost associate cu diiferite culori.. Acest lucruu ar trebui să ajute cititoru
ul să obțină o privire
pra efectelorr măsurilor și să identiffice combinnația de acțiu
uni care pot genera
de ansamblu asup
potențțiale efecte seemnificativee sau negativee asupra meddiului.

Legennda efectelorr potențiale
++ (2)

Efect potențial
p
poziitiv puternic

+ (1)

Efect potențial
p
poziitiv

0

Neutru / nici un efeect

-(-1)

Efect potențial
p
negaativ

-- (-2))_

Efect potențial
p
negaativ puternic

+/-

Efect mixt
m

?

Efect in
ncert

C) Evaaluarea efecttelor cumulaative asupra mediului
m
După identificareaa efectelor dde mediu seemnificative ale măsurillor individuaale și domenniilor de
e
cum
mulative. Prin cumul se înțelegeefecctul simultann al mai
interveenție, au fosst evaluate efectele
multorr acțiuni asuppra aspecteloor individuallede mediu.
Evaluaarea efectuluui general all PNDR 2014-2020 asuppra fiecărui aspect
a
de mediu
m
a fost furnizată
f
prin annaliza criticăă a efectelor potențiale alle măsurilor individuale, ținându-se cont
c
și de ponderarea
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efectuului potențial estimat înn raport cu alocările finnanciare alee Prioritățiloor și Domenniilor de
Intervenție (impliccit cu categooriile de cheltuieli eligibbile). Evaluarrea SEA ofeeră posibilitaatea de a
lua în considerare modul în caare măsurile selectate în cadrul fiecărrui domeniu de intervențție pot fi
structuurate/adaptatte pentru a contribui la obținerea de beneficii de mediuu în Românnia, prin
Prograamul Naționaal de Dezvolltare Rurală 2014
2
- 2020.

1.5 Surse de informații
i
O anaaliză inițială a datelor de
d bază disponibile a inclus setul de date existeente, cum ar
a fi cele
disponnibile din su
urse on-line. Anumite date cu nivelluri diferite de detaliu sunt
s
disponibbile prin
interm
mediul bazeloor de date și rapoartelor furnizate
f
de autorități puublice. De asemenea, infoormațiile
au fost extrase din
n analiza sociio-economicăă și de mediuu realizatăîn cadrul PNDR
R 2014 - 20220.
d
utilizatte în procesul SEA au fosst obținute înn timpul conssultărilor
De aseemenea, infoormațiile și datele
cu Auutoritatea de Management și alte auutorități releevante, de laa Agenția Euuropeană dee Mediu,
Instituutul Națion
nal de Staatistică, Aggenția Națiională de Mediu și Eurostat și din
rapoarrte/programee/strategii preecum:
 Programull de acțiunee pentru prottecția apelorr împotriva poluării cu nitrați proveeniți din
surse agriccole, Ministeerul Mediuluui și Schimbăărilor Climatiice;
 Raport anuual – Calitattea Aerului în Româniaa, 2013, Minnisterul Mediiului și Schimbărilor
Climatice;;
 Sinteza calităţii apeloor din Rom
mânia în annul 2012, Administraţia
A
a Naţională -”Apele
Române” - (extras);
 Raport prrivind stareaa factorilor de mediu laa nivel național, Agențția Naționalăă pentru
Protecția Mediului;
M
 Legea nr. 451/2002 peentru ratificarrea Convenţiiei europene a peisajului;;
 Hotărârea Guvernului nr. 1081/2013 privind approbarea Strrategiei naţioonale şi a Plaanului de
acţiune peentru conservvarea biodiveersităţii 20144-2020;
 Administrraţia Naţionaală -”Apele Române” - Sinteza calittăţii apelor din
d Româniaa în anul
2012 (extrras);
 Planurile de
d amenajare a bazineloor hidrograficce şi Planuriile de Managgement ale bazinelor
b
hidrografice, Administtraţia Naţionnală -”Apele Române”;
 Hotărârea Guvernului nr. 846/201
10 pentru approbarea Straategiei naționnale de mannagement
p termen mediu
m
și lung (publicată înn Monitorul Oficial al Roomâniei,
alriscului la inundații pe
N 626, din 6 septembrie 2010);
Partea I, Nr.
 OUG nr. 34/2013
3
privvind organizaarea, adminisstrarea și expploatarea pajjiștilor permaanente și
pentru moodificarea și completarea
c
Legii fondullui funciar nrr. 18/1991.
Ca paarte a evaluuării analizeii SWOT și a nevoilor identificate, echipa de evaluare exx-ante a
identifficat / evaluaat o grilă de indicatori,
i
diintre care unnii sunt relevaanți pentru obiectivele
o
prrincipale
ale SE
EA și sunt prropuși pentruu a fi aplicațți în monitorizarea impacctului PNDR
R 2014 - 2020 asupra
mediuului.

“EEvaluarea ex‐an
nte a PNDR 201
14‐2020 ‐ Raporrt de mediu, No
oiembrie 2014
PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
D PROGRAMUL NAŢIONAL DE
D DEZVOLTARE RURALĂ 2007
7‐ 2013

14

2. Caracterizareea Programului Naționaal de Dezvolltare Rurală
ă 2014 - 2020
Anexaa 2 a HG nr. 1076/2004 prevede ca Raportul
R
de mediu
m
să inccludă un rezuumat al conțținutului,
princippalelor obiecctive ale PND
DR și al relațțiilor sale cu alte planuri,, programe șii strategii.

2.1 Date de bază
b
și de foond
Numeele autorităţii responsab
bile:
Ministterul Agricu
ulturii şi Dezzvoltării Ruraale prin Direecția Generaală Dezvoltarre Rurală, înn calitate
de Auutoritate de Management
M
p
pentru
Progrramul Naționnal de Dezvooltare Rurală..
Titlul Programului:
Prograamul Naţionaal de Dezvolltare Rurală (PNDR)
(
2014 – 2020
Orizoontul de timp
p:
2014 - 2020
Zona vizată:
Întreg teritoriul României,
R
deeoarece proggramul de deezvoltare ruurală este un
n document strategic
naționnal.
Românnia are o sup
prafaţă totală de 238.391 km2 şi o populaţie
p
de 21,356 milioane de locuuitori. În
2
anul 2012,
2
spaţiul rural avea o suprafaţă dee 207.522 km
m (87,1%), pe
p acest teritooriu locuind 45% din
populaaţia totală a României.
R
Poopulaţia ruraală nu este diistribuită uniiform pe terittoriul ţării. Înn special
în parrtea de est a ţării, exisstă zone rurrale mai puuţin populatee (26,51 loccuitori/km2).. Zonele
geograafice (munţi,, dealuri şi cââmpii) sunt repartizate
r
înn proporţii relativ echilibrrate.

Princiipalele caraccteristici rurale și de mediu
Mediuul natural diin România este în general caractterizat printrr-o stare buună de conseervare a
resurselor naturalee de sol şi apă, prin varietatea
v
peeisajelor traddiționale și printr-o rem
marcabilă
diverssitate biologiică. Cu toatte acestea, o parte din aceste resurrse sunt suppuse unor faactori de
presiuune, cu impacct asupra pottențialului lorr productiv, cantitativ
c
și calitativ.
c
mblu, mediul rural înreggistrează
Românnia are un potențial dee dezvoltare semnificatiiv. În ansam
deficieențe semnifi
ficative în dezvoltarea
d
s
socio-econom
mică și în ceea
c
ce privveşte calitateea vieții
populaației din meddiul rural, aceesta din urmăă fiind caracterizat de:
 deficienţe structurale persistente;
p
 nivel scăzzut al activităăţii antreprennoriale și al valorii adău
ugate, cu actiivități ce neccesită un
aport inteensiv al foorţei de muuncă, în special în ceeea ce privvește agriculltura de
(semi)subzzistență;
 orientare redusă
r
către export;
e
 investiţii scăzute
s
şi inssuficient bazate pe cerereea de piață ex
xistentă, în sectorul
s
de ceercetaredezvoltaree;
 discrepanțțe accentuatee în ceea cee privește acccesul la serrvicii și infrrastructură înn zonele
rurale în raaport cu zonele urbane;
 adâncirea discrepanţelor regionale;;
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o ppondere marre a populațieei aflată în riisc de sărăciee și excluziunne socială;
o serie de risscuri de meediu, de oriigine antropică și naturrală, care poot fi amplifficate de
manifestarrea tot mai accentuată a fenomennelor asociate schimbărrilor climatice, care
reprezintă o amenințarre pentru zonnele rurale şi pentru întreaaga ţară.
Sprijiin pentru deezvoltare agrricolă și rurrală
economic şii social al seectorului
Românnia se confrruntă cu provvocări în valorificarea potenţialului
p
agro-aalimentar. Prrin intermediiul Programuului Naţionaal de Dezvolltare Rurală (PNDR) 20114-2020,
se oferră o reală op
portunitate peentru a comb
bate punctelee slabe ale accestui sector, pe baza connsolidării
Au fost
avantaajelor speciffice acestui sector şi a progresuluii realizat prrin PNDR 2007-2013.
2
înregisstrate îmbun
nătăţiri semnificative în perioada
p
20007-2013, în special
s
în ceeea ce priveşşte o mai
bună integrare
i
a producătorilo
p
or şi procesattorilor în lannţul agro-alim
mentar, reînnnoirea generaaţiilor de
fermieeri, aplicareaa de practicci şi realizaarea de investiţii ecolo
ogice, diverssificarea activităților
econom
miceși dezvooltarea infrasstructurii locale.
PNDR
R se elaboreaază în confoormitate cu Regulamentu
R
ul UE nr. 1305/2013 privvind sprijinuul pentru
dezvolltare rurală acordat dinn Fondul eurropean agriccol pentru dezvoltare
d
ruurală (FEAD
DR) și de
abroggare a Reguulamentului (CE) nr. 16698/2005 al Consiliului şi furnizeaază un setdee măsuri
econom
mice, de meediu și sociaale, conceputte pentru a dezvolta zonnele rurale din
d Româniaa. PNDR
2014 – 2020 va fi finanțat din
d Fondul European
E
A
Agricol
pentrru Dezvoltarre Rurală (F
FEADR).
Acestaa face parte din Fondurille Structuralee și de Invesstiții Europenne (Fondurile ESI), care prezintă
o nouăă abordare propusă
p
de Comisia
C
Euroopeană, ce viizează alinierrea a cinci fonduri
fo
UE: FEADR,
F
Fonduul European de Dezvoltaare Regionaală (FEDR), Fondul Soccial Europeaan (FSE), Foondul de
Coeziuune (FC) și Fondul
F
Europpean pentru Pescuit
P
şi Affaceri Maritime (FEPAM
M). Cele cincii fonduri
sunt îîn prezent distribuite
d
seeparat.Pentruu perioada 22014-2020 Fondurile
F
ES
SI vor fi geestionate
avânduu-se în vederre creșterea gradului
g
de complementa
c
aritate, în acest fel sprijinnindu-se întrr-un mod
unitar atingerea obiectivelor de creșteree a compettitivității, assigurarea geestionării duurabile a
resurselor naturalee, reducerea emisiilor
e
de gaze cu efecct de seră și adaptarea
a
la efectele
e
schimbărilor
climattice, precum
m și de obținere a unnei dezvoltăări teritorialee echilibratee a econom
miilor și
comunnităților ruraale, inclusivv crearea șii menținerea de locurii de muncăă.Modul în care se
asigurrăaliniereafon
nduriloreste stabilit prin Acordul
A
de Parteneriat
P
în
ncheiat între România și CE.
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2.22 Obiectivelle PNDR 20114 - 2020
Prograamul este coonceput penttru a sprijinii dezvoltareaa rurală a României în perioada
p
20114-2020.
PNDR
R 2014-20200 va sprijinni dezvoltareea zonelor rurale prin abordareaurmătoareloroobiective
strateggice:
1. Creşterea viabilităţii, modernizareea şi restruccturarea explloataţiilor ag
gricole, în special
s
a
m
întinnerirea geneeraţiei de fermieri,
fe
dezzvoltarea
celor de dimensiuni mici şi mijlocii,
sectorului de procesaree, consolidarrea poziţiei pe
p piaţă a prooducătorilor agricoli;
a
2. Gestionareea durabilă a resurselor naturale
n
și coombaterea sch
himbărilor climatice;
3. Diversificarea activittăţilor economice, creaarea de loccuri de muuncă, îmbunătățirea
infrastructturii şi servicciilor pentru îmbunătățire
î
ea calităţii vieţii în zonelee rurale.
Acestee obiectivessunt corelatee cu obiectiivele strateggice definitee la nivel naţional,
n
cu Politica
Agricoolă Comunăă şi cu Strateegia Europaa 2020. Atinngerea acesto
or obiective va fi asigurrată prin
considderarea urmăătoarelor şasse priorităţi ale
a UE stabiilite prin Reegulamentul (UE) nr. 13305/2013
privind sprijinul peentru dezvoltare rurală accordat din FE
EADR:
:
1.

Încurajareea transferuluui de cunoştinţe şi a inoovării în agriicultură, silv
vicultură şi înn zonele
rurale;

2.

e
r şi a competitivității tuuturor tipurillor de agricuultură în
Creşterea viabilității exploatațiilor
toate regiu
unile şi prom
movarea tehnnologiilor aggricole inovaatoare și a gestionării
g
duurabile a
pădurilor;

3.

Promovareea organizăării lanţuluii alimentar,, inclusiv procesarea şi comerccializarea
produselorr agricole, a bunăstării annimalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură;

4.

Refacerea, conservareea şi consoliidarea ecosiistemelor care sunt legaate de agricuultură şi
silviculturră;

5.

Promovareea utilizării eficiente a resurselor şi
ş sprijinireaa tranziţiei către
c
o econnomie cu
emisii redduse de carrbon şi reziistentă la scchimbările climatice
c
în
n sectoarele agricol,
alimentar şi silvic;

6.

Promovareea incluziunnii sociale, a reducerii săărăciei şi a dezvoltării economice
e
înn zonele
rurale.

Avândd în vederee evoluția rapidă
r
a soccietății și intensificareaa provocărillor pe term
men lung
(globaalizarea, pressiunea asupraa resurselor, schimbările climatice), Strategia
S
Eurropa2020 reccunoaște
că acțțiunile inovaatoare, respectul pentru mediul încoonjurător și atenuarea
a
schimbărilor climatice
c
sunt elemente impportante în caadrul eforturiilor de a aveaa o creștere inteligentă,
i
durabilă
d
și faavorabilă
incluzziunii. Sprijinnul acordat înn baza Regullamentului (U
UE) 1305/20013 contribuiie, de asemennea, prin
interm
mediul celor șase priorităăți de dezvolttare ruralămeenționate maai sus,la atinngerea a treioobiective
transvversale, respeectiv inovareea, protecția mediului
m
și atenuarea
a
sch
himbărilor climatice și adaptarea
a
la acesstea.
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Nevoiile specifice au fost idenntificate prinn analiza SW
WOT şi sunt formulate înn propunereaa PNDR
2014-22020 astfel:
Nr.

Titlul nevooii

1

Cunoștințe adecvate în rândul fermiierilor

2

Servicii de consiliere șii consultanțăă agricolă adeecvate și de calitate
c

3

Adaptarea activitățilorr de cercetaare și a reezultatelor
procesatoriilor

4

Nivel adecv
vat de capitaal și tehnolog
gie pentrureaalizarea de acctivități agriccole modernee

5

Modernizarrea sectoruluui de procesaare a produseelor agricolee și adaptareaa acestuia la standardele
UE

6

Reînnoireaa generațiilorr de fermieri

7

Restructuraarea şi moderrnizarea ferm
melor mici, înn ferme orienntate către piiaţă

8

Înființarea de grupuri șii organizații de producătoori

9

Lanțuri scu
urte de aprovvizionare funcționale

10

12
13
14

Managemeentul riscului în agriculturră și silviculttură
Acces faciil la instrum
mente financiiare adecvatee pentru ferm
mieri, proceesatori, miciaantreprenori
din zonelee rurale
Menținereaadiversității biologice
b
și a valorii de mediu
m
a terenurilor agriccole și forestiiere
Susținerea unui manageement durabbil al păduriloor
Creșterea suprafețelor
s
împădurite

15

Menținereaa și îmbunătăățirea resurseelor de apă

16

Protecția șii îmbunătățirrea resurselorr de sol

17

Adaptarea la efectele scchimbărilor climatice
c

11

cercetării la nevoile ffermierilorși

19
20
21
22

Nivel reduss de emisii de
d gaze cu effect de seră ddin sectorul agricol
a
și sp
prijinirea treccerii către o
economie cu
c emisii scăăzute de carbon
Reducerea gradului de sărăcie și a riscului
r
de exxcluziune soccială
Infrastructuura de bază şi
ş servicii adeecvate în zonnele rurale
Creșterea numărului
n
dee locuri de muncă
m
în zoneele rurale
Patrimoniu
u local conserrvat

23

Dezvoltaree locală prin abordarea
a
LE
EADER

24

Rețea națio
onală de dezvvoltare ruralăă funcționalăă

25

Accesul la infrastructurra modernă TIC
T

26

Modernizarrea infrastruccturii de învăățământ agricol

18

Modallitatea în carre nevoile iddentificate vor fi satisfăccute prin inttermediul pro
ogramului şii a celor
șase ppriorități de dezvoltare rurală
r
și a domeniilorde
d
e intervenție ale acestorra sunt prezeentate în
tabeluul din anexa A.
A
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2.3 Prezentarrea Program
mului Națioonal de Dezzvoltare Ru
urală 2014-2
2020
Compponentele cheeie ale PNDR
R 2014-2020
0 sunt prioriitățile, domeeniile de inteervenție și măsurile.
m
Tabeluul de mai joos oferă o imagine
i
de ansamblu
a
a priorităților, domeniilorr de intervennție și a
combiinațiilor de măsuri
m
selectaate pentru PN
NDR 2014-22020.
Prioriități, domeniii de intrvențiie și combinaația de măsuuri ale PNDR
R
Priorittatea 1 Încurrajarea transfferului de cun
noștințe şi a inovării
i
în aggricultură, în
silvicu
ultură şi în zonele rurale
Domen
nii de interveenție
1A

Încurajarea innovării, a coooperării şi
a creării uneii baze de cunoștințe în
zonele rurale

1B

Consolidarea legăturilorr dintre
p
alim
mentară şi
agricultură, producția
silvicultură, pe de o parte,
p
şi
cercetare şi inovare, pe de altă
parte, inclussiv în scoppul unei
gestionări maai bune a mediului şi al
unei perforrmanțe de mediu
îmbunătățite

1C

Încurajarea
învățării
pe
tot
parcursul viieţii şi a formării
profesionale în
î sectoarele agricol şi
forestier

Măsuri
Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare (Art.
14)
M
Măsura
2. Serrvicii de consiiliere (Art. 155)
M
Măsura
16. Coooperare (Arrt. 35)
M
Măsura
16. Coooperare (Arrt. 35)

Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare (Art.
14)

Priorittatea 2: Creştterea viabilittății exploatațțiilor şi a com
mpetitivității tuturor
t
tipurrilor de
agricu
ultură în toatee regiunile şi promovarea tehnologiilorr agricole inoovatoare și a
gestion
nării durabilee a pădurilorr
Domen
nii de interveenție
2A

Îmbunătățireaa
perfformanței
economice a tuturor ferrmelor şi
facilitarea
restructurărrii
şi
modernizării fermelor, în special
s
în
vederea creeşterii particiipării şi
orientării căătre piață, cât
c
şi a
diversificării agricole

2B

Facilitarea intrării în sectorul
agricol a un
nor fermieri calificaţi
corespunzătorr şi, în sppecial, a
reînnoirii gen
neraţiilor

Măsuri
Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare
(A
Art.14)
M
Măsura
2. Serrvicii de consiiliere (Art.15
5)
M
Măsura
4. Invvestiții în activve fizice (Artt. 17)
M
Măsura
6. Dezzvoltarea exp
ploatațiilor și a întreprinderilor
(A
Art. 19)

Măsura 1.Traansfer de cu
M
unoştinţe şi acţiuni de informare
(A
Art.14)
M
Măsura
2. Serrvicii de consiiliere (Art.15
5)
M
Măsura
6. Dezzvoltarea exp
ploatațiilor și a întreprinderilor
(A
Art. 19)

Priorittatea 3: Proomovarea orrganizării la
anţului alimentar, inclusiv procesarrea și comercializarea
produselor agricolee, a bunăstării animale şi gestionării riiscurilor în aggricultură
“EEvaluarea ex‐an
nte a PNDR 201
14‐2020 ‐ Raporrt de mediu, No
oiembrie 2014
PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
D PROGRAMUL NAŢIONAL DE
D DEZVOLTARE RURALĂ 2007
7‐ 2013

19

Domen
nii de interveenție

Măsuri

3A

Îmbunătățireaa
compeetitivității
producătorilo
or primari prinntr-o mai
bună integrarre a acestora în lanţul
agroalimentarr prin inttermediul
schemelor dee calitate, al creșterii
valorii adău
ugate a produselor
agricole, al promovării
p
p pieţele
pe
locale şi în caadrul circuitellor scurte
de aprovizion
nare, al gruppurilor şi
organizațiilorr de producăttori și al
organizaţiilorr interprofesionale

3B

Sprijinirea geestionării și a prevenirii
p
riscurilor la nivelul
n
exploattațiilor

Măsura 1 Traansfer de cunoștințe și acțiuni de inform
M
mare (Art.
14)
M
Măsura
2. Serrvicii de consiiliere (Art.15
5)
M
Măsura
4. Invvestiţii în actiive fizice (Arrt. 17)
M
Măsura
9. Înfi
fiinţarea grup
purilor de pro
oducători (Arrt.27)
M
Măsura
14 Bu
unăstarea aniimalelor (Artt. 33)
M
Măsura
16. Coooperare (Arrt. 35)

Măsura 1. Traansfer de cun
M
noștințe și acțțiuni de inform
mare (Art.
14)
M
Măsura
17.Geestionarearisccurilor(Art. 36)
3

Priorittatea 4: Refacerea, conserrvarea şi conssolidarea ecosistemelor ca
are sunt legatte de
agricu
ultură şi silviccultură
Domen
nii de interveenție
4A

Refacerea,
conservareea
şi
dezvoltarea biodiversității,
b
, inclusiv
în zonele Naatura 2000, în
î zonele
care se conffruntă cu connstrângeri
naturale sau cu alte connstrângeri
specifice şi în cadrul acctivităților
agricole de mare
m
valoare naturală,
precum şi a stării peisajelor
p
europene

4B

Ameliorarea gestionării apelor,
inclusiv gestionarea îngrășăămintelor
şi a pesticidellor

4C

Prevenirea eroziunii soolului
g
soluului
ameliorarea gestionării

şi

Măsuri
Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare (Art.
14)
M
Măsura
10.Aggro-mediu și climă
c
(Art. 288)
M
Măsura
15. Seervicii de silvo-mediu, servvicii climaticee și
co
onservarea pădurilor(Art
p
t. 34)

Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare (Art.
14)
M
Măsura
11. Aggricultură ecologică (Art. 29)
Măsura 1. Traansfer de cun
M
noştinţe şi acţţiuni de inform
mare (Art.
14)
M
Măsura
10.Aggro-mediu și climă
c
(Art. 288)
M
Măsura
13. Pllăți pentru zo
one care se coonfruntă cu
co
onstrângeri naturale
n
sau cu
c alte constrrângeri specifice
(A
Art.31)
M
Măsura
15. Seervicii de silvo-mediu, servvicii climaticee și
co
onservarea pădurilor
p
(Art. 34)

Priorittarea 5: Prom
movarea eficiiențeiresurselor și sprijiniirea tranzițieei către o eco
onomie cu em
misii reduse
de carbon și rezisteentă la schimb
bările climattice în sectoru
ulagricol, alim
mentar și foreestier
Domen
nii de interveenție
5A

Eficientizareaa
agricultură

utilizării

apei

în

5B

Eficientizareaa utilizării ennergiei în
sectorul agro--alimentar

5C

Facilitarea fuurnizării şi a utilizării
surselor regenerabile de eenergie, a

Măsuri
Măsura 4. Invvestiţii în activve fizice (Artt.17)
M
M
Măsura
10. Aggro-mediu și climă (Art. 28)
2
Măsura 6. Dezzvoltarea exp
M
ploatațiilor și a întreprinderilor
(A
Art. 19)
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subproduselorr, a deșeuurilor, a
reziduurilor şi
ş a altor mateerii prime
scopul
nealimentare,,
în
bioeconomieii
5D

Reducerea emisiilor
e
de gaze cu
efect de serăă şi de amooniac din
agricultură

5E

Promovarea conservării şi
sechestrării
carbonuluui
agricultură şi silvicultură

a
în

M
Măsura
4. Invvestiţii în activve fizice (Artt.17)
Măsura 8. Invvestiţii în dezvvoltarea zoneelor forestieree și
M
ameliorarea viabilității
v
păd
durilor (Art. 21)

Priorittatea 6: Prom
movarea inclu
uziunii socialee, a reduceriii sărăciei şi a dezvoltării economice
e
în zoneele rurale
Domen
nii de interveenție
6A

Facilitarea
diversificărrii,
a
înființării şii a dezvolltării de
întreprinderi mici şi a creării
c
de
locuri de munncă

6B

Încurajarea dezvoltării locale
l
în
zonele rurale

Măsuri
Măsura 2. Serrvicii de consiiliere (Art.15
M
5)
M
Măsura
4. Invvestiţii în activve fizice (Artt.17)
M
Măsura
6. Dezzvoltarea exp
ploatațiilor și a întreprinderilor
(A
Art. 19)
Măsura 7. Serrvicii de bază
M
ă și reînnoirea
a satelor în zoonele
ru
urale (Art. 200)
M
Masura
19. Deezvoltarea loccală a LEAD
DER (Art. 42-44)

În tabeelul următorr se realizeazză o enumeraare a tuturor măsurilor reelevante inclluse în cadruul PNDR
2014-22020.
Lista măsurilor
m
Măsurra 1. Transfer de cunoștinnțe şi acțiuni de informarre (Art.14)
Măsurra 2. Serviciii de consilierre (Art.15)
Măsurra 4. Investițiii în active fiizice (Art. 177)
Măsurra 6. Dezvolttarea exploattațiilor și a înntreprinderiloor (Art. 19)
Măsurra 7. Serviciii de bază și reeînnoirea sattelor în zonele rurale (Arrt. 20)
Măsurra 8. Investiţiii în dezvoltaarea zonelor forestiere și ameliorareaa viabilității pădurilor
p
(Arrt. 21)
Măsurra 9. Înfiinţaarea grupuriloor de produccători (Art.277)
Măsurra 10.Agro-m
mediu și clim
mă (Art. 28)
Măsurra 11. Agricuultură ecologgică (Art. 29))
Măsurra 13.Plăți pentru
p
zone care se connfruntă cu constrângeri
c
naturale sau
u cu alte coonstrângeri
speciffice (Art.31)
Măsurra 15. Servicii de silvo-m
mediu, serviciii climatice și
ș conservareea pădurilor (Art.
(
34)
Măsurra 16. Coopeerare (Art. 355)
Măsurra 17.Gestionnarea riscurillor (Art. 36)
Masurra 19. Dezvooltarea localăă a LEADER
R (Art. 42-44))

Măsurrile au fost utilizate
u
pentrru a descrie efectele
e
de mediu
m
la niveelul domeniillor de interveenție sau
efectuul de ansambllu al prioritățților respectiive.
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2.4 Identificaarea altor planuri,
p
proograme, pollitici și strattegii
Scopuul analizei alttor politici, planuri
p
și straategii și a obbiectivele lor de mediu esste acela de a asigura
faptul că relația cu
u altedocumeente și cerințțele acestoraa esteconsiderată, pentru a stabili dacă PNDR
este affectat de facttorii externi și
ș pentru a coontribui la iddentificarea obiectivelor
o
SEA.
S
PNDR
R va avea coonexiuni cu alte
a planuri, programe șii strategii exxistente și esste influențatt în mod
direct și indirect de o serie de planuri,
p
proggrame și strattegii naționalle și internaționale.
Tabeluul de mai joos prezintă unn rezumat all planurilor și programellor incluse în
î analiză, caa parte a
processului de elab
borare a SEA, împărțit în funcție de
d sector sauu de subiectt. La nivelull acestor
docum
mente au fostt analizate obbiectivele/ceerințele princcipalele și mo
odul în care obiectivele/cerințele
ar puttea fi relevaante pentru dezvoltareaa PNDR 2014 - 2020. Analiza a arătat faptuul că, în
majoriitatea cazuriilor, PNDR 2014 – 2020
0 fie va sprrijini alte plaanuri și proggrame prin oobiective
similaare, fie nu vaa avea nicio legătură cu acestea. Infformații supllimentare cuu privire la modul
m
în
care acceste obiectiive au conexiiuni cu PNDR 2014 - 20220 sunt prezeentate în Aneexa B.
Lista planurilor,
p
p
programelor,
politicilor și
ș strategiilorr
Sectoor/Subiect

Titlul pllanului, pro
ogramului, politicii
p
și strrategiei
 Proggramul Națioonal de Dezvvoltare Rurallă PNDR 20007-2013 și evaluarea
e
Dom
meniul cadru aal
interrmediară a accestuia;
PND
DR
 Regulamentul nr.
n 1974/20006 de stabiilire a norm
melor de applicare a
Regulamentului (CE) nr 1698/2005;
 Regulamentul UE
U nr. 1305/2013 priv
vind sprijinuul pentru deezvoltare
d Fondul European
E
Aggricol pentru
u Dezvoltaree Rurală
ruraală acordat din
(FEA
ADR) și de
d abrogare a Regulam
mentului Consiliului (CE) nr.
16988/2005 priviind sprijinul pentru dezvvoltare ruralăă acordat dinn Fondul
Euroopean Agrico
ol pentru Dezzvoltare Rurrală (FEADR
R);
 Regulamentul Consiliului
C
(CE) nr. 16998/2005 privvind sprijinuul pentru
dezvvoltare ruralăă acordat dinn Fondul Eurropean Agriccol pentru Deezvoltare
Ruraală (FEADR
R);
 Euroopa 2020 – Strategia
S
euroopeană pentrru o creștere inteligentă, durabilă
și faavorabilă inclluziunii;
 Politica de Coezziune UE 20114-2020;
 Politica Agricolăă Comună (P
PAC);
 Acoordul de Partteneriat închheiat între Ro
omânia și CEpentru periioada de
proggramare 2014
4-2020.
 Straategia de dezvvoltare durabbilă CE (2009);
Dezvvoltare
 Straategia Naţionnală pentru Dezvoltare
D
Du
urabilă a Rom
mâniei Orizoonturi
durabbilă
20133–2020–2030.
 Caddrul Strategic Național dee Referință peentruDezvolttarea Durabilă a
Agriccultura/
Secttorului Agro--alimentar șii a Spațiului Rural
R
în periioada 2014-22020Exploatații
20300;
agriccole
 Straategia de Dezzvoltare Ruraală a Româniiei 2014-20220;
 Straategia pentru Dezvoltare a Agriculturiii pe termen mediu
m
și lunng 20200-2030 (în cuurs de elaborrare);
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Sectoor/Subiect

Bioddiversitate,
floră și faună
Econnomie/
Indusstrie

Apă

Aer
Clim
mă şi energie

Popuulație și
Sănăătate publică

Resuurse şi deşeurri

Titlul pllanului, pro
ogramului, politicii
p
și strrategiei
 Plannul Strategic Național Muultianul priviind Acvaculttura (în curs de
elabborare).
 Straategia UE penntru Biodiverrsitate pentru
u 2011 - 2020;
 Straategia naţionaală și planul de acţiune peentru conserv
varea biodivversităţii
20100 – 2020.
 Euroopa 2020 – Strategia
S
euroopeană pentrru o creștere inteligentă, durabilă
și faavorabilă inclluziunii;
 Proggramul Națioonal de Reforrmă (PNR) 2011-2013;
2
 Raport privind im
mplementareea Programului Naţional de Reformă 201120133 (martie 2013);
 Straategia Naționnală privind Agenda
A
Digittală a Românniei (Iulie 20013);
 Straategia naționaală de cercettare şi inovarre 2014 - 20020, versiunee tehnică
febrruarie 2014;
 Straategia naționaală pentru coompetitivitatee 2014 – 20220;
 Straategia naţionaală pentru occuparea forţei de muncă 2013-2020
2
(ddraft).
 Straategia Naţionnală de Manaagement al Riscului de Innundaţii;
 Plannurile de ameenajare ale baazinelor hidrrografice;
 Plannul de implem
mentare penttru Directiva 91/676/CEE
E privind prootecţia
apellor împotrivaa poluării cauuzate de nitraaţii proveniţii din surse aggricole;
 Proggramul de acţiune penntru protecţţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi
n
din surrse agricole;
 Straategia naţionnală privind reducerea efectelor seecetei, preveenirea şi
com
mbaterea degrradării terenuurilor şi deşeertificării, pe termen scurrt, mediu
şi luung;
 Plannurile de amenajare
a
a bazinelor hidrograficce şi Planuurile de
Mannagement alle bazinelorr hidrograficce, Adminisstraţia Naţioonală ”Appele Române””;
 Straategia naționnală de mannagement al riscului la inundații pee termen
meddiu și lung;
 Plannuri de restriccţii şi folosirre a apei în perioade deficcitare.
 Raport anual asuupra calității aerului 2012
2;
 Raport anual asuupra calității aerului 2013
3.
 Straategia UE privind adaptarrea la schimbbările climatiice (2013);
 Straategia Naţionnală a Românniei privind schimbările climatice
c
20113 20200;
 Straategia Energeetică a Romââniei pentru perioada
p
2007 - 2020 actuualizată
penttru perioada 2011 – 20200 – în revizuiire.
 Straategia Naționnală de Sănătate 2014-202
20;
 Straategia Naționnală pentru Ocuparea
O
Forțței de Muncăă 2013-2020;
 Straategia Naționnală de Reduccere a Sărăciiei 2014 – 20
020;
 Straategia Naționnală de Învățaare pe tot Parrcursul Viețiii;
 Straategia Naționnală pentru Dezvoltarea
D
Innfrastructuriii Educaționaale.
 O Europă
E
eficiientă din puunctul de vedere
v
al uttilizării resuurselor –
iniţiativă majorăă a Strategiei Europa 2020;
 Straategia Naţională de Geestionare a Deşeurilor 2014-2020//HG nr.
870//2013 privin
nd aprobareea Strategieei Naționalee de Gestionare a
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Sectoor/Subiect

Titlul pllanului, pro
ogramului, politicii
p
și strrategiei
Deșeeurilor 2014 - 2020;
 Plannul Naţional de Gestionarre a Deşeurillor 2003 – 20
013.

Patrim
moniu
cultuural şi peisaj



Connvenţia europpeană a peisaj
ajului 2004.
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3. Asspecte relevvante ale stăării actuale a mediului și evoluția probabilă a acesteia
făără implemeentarea Proggramului
Anexaa 2 a HG nrr. 1076/20044 subliniază faptul că rapportul de meediu trebuie să descrie aaspectele
relevaante ale stăriii actuale a mediului
m
și evvoluția sa proobabilă în coondiţiile în care
c
program
mul nu va
fi implementat.
Stareaa mediului în
n România este monito
orizată și evaaluată în mood constant,, iar rezultattele sunt
publiccate într-un raport
r
speciffic privind starea
s
mediuului. Acest caapitol al Rap
portului de Mediuse
M
concenntrează pe evaluarea
e
stăării actuale a mediului înbaza
î
celui mai recent raport dispoonibil cu
priviree la starea meediului, din 2012.
2
De assemenea, aceeastă secțiunne oferă o scurtă
s
analizză și sinteză a situației actuale în raport cu
princippalele subieecte relevantte de mediuupentru PND
DR. Rezultattele se bazeează în prinncipal pe
analiza socio-econnomică prezeentată în cad
drul Program
mului Naționaal de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 șși în Raportu
ul periodic privind
p
stareaa mediului înn România, emis
e
în 20122 şi furnizat anual de
către A
Agenția Naţiională pentruu Protecția Mediului.
M
Descriierea evoluției probabilee a condițiilor de mediiu, fără imp
plementarea PNDR ("altternativa
zero")) reprezintă baza
b
pentru evaluarea
e
gennerală a proggramului.

3.1 Starea acctuală a meediului
3.1.1 Biodiversitate, floră, faun
nă
Faunăă, floră, biod
diversitate–sstare şi tend
dinţe (rezum
mat):
Diverssitatea biolog
gică, atât în ceea
c
ce priveește ecosistem
mele cât și speciile, este extrem de riidicată și
reprezzintă una dinntre cele maai mari valoori ale Rom
mâniei. În prrezent, supraafaţa ariilor naturale
protejaate de interees naţional, raportată
r
la suprafaţa
s
ţării, este de 7%
%, iar suprafaţa totală a siturilor
Naturaa 2000, rapo
ortată la suprrafaţa ţării, este de 22,688%. Pierdereaa biodiversittății este un fenomen
f
care nnecesită nu dooar o abordarre naţională ci şi una inteernațională.
Descriiere:
Pădurrile
Supraffața totală a fondului foorestier națioonal (FFN) și a vegetațției forestieree din afara fondului
forestiier național (VFAFFN) s-a
s menținutt la un nivel relativ consstant în timpp, astfel că laa nivelul
anuluii 2012 aceassta era de 6.7746.906 ha, reprezentândd cca. 28,3%
% din supraffața totală a fondului
funciaar național, sub
s media euuropeană dee 37,6%. Ponnderea cea mai
m mare în cadrul FFN
N o dețin
păduriile proprietaate publică a statului (550,4% din total)
t
urmate de cele proprietate
p
pprivată a
persoaanelor fizicee și juridice (32,6%), cele proprietate a unnităților adm
ministrativ teeritoriale
reprezzentând cca.1
17% .În UE 27, ponderea în total supprafață a păddurilor publice este de ccca. 33%,
iar a ccelor private de cca. 67%
%. Pădurile proprietate prrivată sunt caaracterizate de
d exploataţiii mici şi
fragmentate. Mărim
mea medie a exploataţieii forestiere este de aproxiimativ 2,56 ha/proprietat
h
te (există
ormitate cu prevederilee legislației silvice în vigoare
cca. 8830.000 de proprietari)). În confo
adminnistrarea FFN
N, indiferent de natura pro
oprietății, treebuie să se reealizeze prin
n ocoale silviice. Până
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la sfarrşitul anului 2011 au fosst autorizate și reautorizaate 466 struccturi de adm
ministrare silvvică, din
care 326
3
ocoale din
d structuraa Regiei Naaţionale a Pădurilor Rom
msilva (adm
ministratorul legal al
păduriilor statului) şi 140 ocoalle silvice privvate.
Perioddic pădurile sunt
s
afectatee de acţiuneaa negativă a unor factori biotici şi abbiotici. Se esstimează
că în m
medie în Rom
mânia 1 milion de m3 de lemn este dooborât anual de acțiunea vântului și a zăpezii,
iar cirrca 130.000 de ha de păăduri din FFN
N, în princippal zonele dee câmpie, suunt afectate aanual de
fenom
mene de uscarre datorate deficitului de apă din sol.
Adminnistrarea efiicientă a seectorului forrestier întâm
mpină o serrie de impeedimente. Înn primul
rând, rreţeaua de drrumuri foresttiere este slaab dezvoltatăă,densitatea medie
m
a acesttora, respectiiv de 6,4
m/ha, fiind cu mult
m
sub niveelul altor ţărri europene,, care au, în
n linii mari, topografie similară
(Austrria 36 m/ha, Elveţia 40 m/ha
m şi Franţa 26 m/ha). De
D asemeneaa, dotarea teh
hnică a firmeelor care
activează în industria de explooatare și prelucrare prim
mară a lemnuului este insu
uficientă, învvechită şi
slab ddiversificată. În ceea ce priveşte prooductivitateaa muncii pen
ntru acest seector, ea răm
mâne cu
14,7%
% mai mică decât
d
în UE 27(media an
nilor 2008-20010 fost de 8.608,4
8
euroo/AWU, în RO,
R şi de
10.0866,7 euro/AW
WU, în UE 277).
Păduriile, care au un rol impportant în protejarea
p
şi conservareaa diversităţiii biologice, au fost
clasifiicate în anu
ul 2005 în două
d
clase, în funcţie de intervenţţia factorulu
ui uman: Cllasa I –
Conseervarea biodiiversităţii (398.000 ha, cu subclaselee: 1.1 – fărăă intervenţiee – 136.200 ha;
h 1.2 –
cu minnimă interveenţie -83.800 ha; 1.3 – cuu conservare prin manageement activ – 178.400 haa); Clasa
II – P
Protecţia peiisajelor şi a elementeloor naturale specifice
s
(1440.500 ha). Conform sistemului
românnesc de clasifficare, pădurrile cu funcţiii speciale dee protecţie deţin
d
53,3% din
d suprafaţaa totală a
FFN, din care: 433% pentru prrotecţia soluului; 31% pentru protecţia apelor; 11%
1
pentru recreere;
r
o
a genofondului şi
ş ecofondului forestier; 5% pentru protecţie
p
10% ccu funcţii ştiiinţifice de ocrotire
contraa factorilor cllimatici şi industriali.

Pajișttile
Din tootalul de 10
0.542.000 km
m2 de pajiştii la nivel moondial, 715.000 km2 se găsesc în Europa
E
şi
17.4866 km2 în Roomânia (7,322% din terittoriul naţionnal). 2000 km
m2 de pajiştti au fost inncluse în
sistem
mul naţional de
d arii naturrale protejatee (11, 43%). Zonele aride, semiaridde şi uscat-suubumede
definitte conform UNCCD
U
repprezintă 30%
% din teritoriiul naţional. Peste 74% din pajişti see află în
zonelee de deal şi munte,
m
4% diin acestea fiiind în zonelee alpine şi subbalpine. Resstul de 26% se
s află în
zonelee de câmpie, cu predominnanţă în zonaa de stepă.

Ecosisstemele de apă
a dulce şi salmastră
În Rom
mânia au fosst identificatee următoarelee categorii dee sisteme acvvatice:
a) râuri perm
manente – 55..535 km, repprezentând 700 % din totallul cursurilorr de apă;
b)) râuri nepermanente – 23.370
2
km, reprezentând
r
d 30 % din totalul cursurillor de apă;
c) lacuri natuurale – un nuumăr de 117 cu suprafaţaa mai mare de
d 0,5 km2, dintre
d
care 522 % sunt
în Delta Dunării;
D
d)) lacuri de acumulare
a
– un
u număr dee 255 cu suprrafaţa mai maare de 0,5 km
m2;
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e) ape tranzittorii – 174 km
m (fluviale 46
4 km si marrine 128 km).

Habittatele natura
ale şi seminaaturale
Uniunnea Europeannă a dezvoltaat un sistem de clasificarre a habitateelor naturale europene, innclusiv a
celor din Româniia. Noţiuneaa de "habitatt natural”, aşa
a cum estee definită înn Directiva Habitate
H
nr.92//43/CEE priivind conservarea habittatelor naturrale, a floreii şi faunei săălbatice, se referă la
zone tterestre sau acvatice
a
ce see disting prinn caracteristicci geograficee, abiotice şi biotice, în înntregime
naturaale sau semin
naturale, fiindd în mare paarte similară cu
c noţiunea de
d ecosistem
m. Habitatele naturale
şi sem
minaturale, întâlnite
î
la nivel naţion
nal caracterizează mediuul acvatic, terestru
t
şi subteran.
s
Acesteea sunt habittate acvatice – habitate marine,
m
costiere şi de apăă dulce,habittate terestre – habitat
de păddure, de pajiişti şi tufărişşuri, habitat de
d turbării şi zone umed
de, habitat dee stepă şi sillvostepă;
habitaate subterane – habitat de peşteră.
În Rom
mânia sunt acceptate
a
maai multe sistteme de clasificare a tipuurilor de hab
bitate, neexistând un
sistem
m unitar. Ca urmare
u
a stuudiilor efectu
uate prin Proggramul COR
RINE Biotopps au fost ideentificate
783 tippuri de habittate în 261 dee zone de pe întreg teritoriul ţării.

Sistem
mul de arii naturale
n
prootejate
Mediuul natural diin România se caracteriizează, în geeneral, printtr-o stare buună de conservare a
resurselor naturalee de sol şi apă.
a
Totuşi, o parte dinn aceste resuurse sunt suppuse unor faactori de
presiuune cu efecte asupra potenţialului lorr productiv, cantitativ şi calitativ. Referitor
R
la suprafaţa
s
fondullui funciar, în perioada 2006 – 2012
2 se constată o uşoară dim
minuare a su
uprafeţei agriicole (cu
0,79%
%) şi o creșteere a supraffeţelor terennurilor neproductive și degradate
d
(cu
u 11,6%). Laa nivelul
anuluii 2010, pestte 1,3 milioaane ha din suprafaţa dee teren agriccol este neuutilizată ca urmare
u
a
precarrităţii factorilor de produucţie din expploataţiile miici, funcţionăării necoresppunzătoare a pieţelor
agricoole, a restricţţiilor determiinate de facto
orii naturali (climă, form
mă de relief, caracteristicii edafice
etc.), a litigiilor diintre propriettari etc. Circa 55%, respeectiv 2,49 milioane
m
ha, din
d suprafața utilizată
a pajiştilor în anuul 2010 era utilizată în regim extennsiv (reprezeentând 18,7%
% din SAU la nivel
naționnal). Față de anul 2007, în
î anul 2010
0, suprafața de pajiști utiilizată extensiv a crescutt cu cca.
24%. România esste una dintrre cele mai importante țări
ț din UE în ceea ce privește divversitatea
biologgică. De asem
menea, în Roomânia se reegăsesc cele mai multe reegiuni bio-geeograficedelaa nivelul
UE, reespectiv 5 din
n cele 9existtente, cu urm
mătoarea disppunere: continnentală (53%
% din suprafaaţa ţării),
alpinăă (23%), stepică (17%), panonică
p
(6%
%) şi pontică.
În 20111, siturile Natura
N
20000 ocupau 5.4406.718 ha, reprezentânnd 22,7% din
n suprafața fondului
funciaar (locul 7 laa nivelul UE--27), din caree SPA - 3.5554.250 ha şi SCI
S - 3.995.2251 ha.Astfeel, 12,5%
din SA
AU și 38,6 % din suprafaaţa FFN se reegăseşte în siiturile Naturaa 2000.
Siturille Natura 20000 se adminnistrează în baza
b
principiilor unei deezvoltări durabile, avândd ca scop
găsirea unor soluţţii care să peermită desfăăşurarea activvităţilor econ
nomice simuultan cu connservarea
biodivversităţii.
În conntextul internnaţional de preocupare privind pierrderea acceleerată de bioodiversitate, Uniunea
Europpeană şi-a assumat rolul de
d lider în ceea
c
ce priveește definirea unor acțiu
uni și măsurii care să
asigurreconservareaa speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale de interes comunitar, conform
Opţiunnilor pentru o perspectivvă şi un obieectiv post-20110 în materie de biodiveersitate la nivvelul UE
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specifficate în Com
municarea Coomisieinr. 4 final/19.01.22010 către Parlamentul
P
European, Consiliul,
C
Comittetul Econom
mic şi Sociaal European şi Comitetuul Regiuniloor. Planul Sttrategic are ca scop
reduceerea ratei acttuale de disttrugere a bioodiversităţii la
l nivel global, regional şi naţional şi
ş trebuie
transppus în mod co
orespunzătorr la nivelul statelor
s
mem
mbre. Acțiuniile implemenntate în acestt sens au
presuppus și creareaa unei reţele care includee un eşantionn reprezentattiv din toate speciile şi habitatele
h
naturaale de interes comunitarr, în vedereaa protejării corespunzăto
c
oare a acestoora, garantânnd astfel
viabiliitatea acesto
ora pe termeen lung. Aceeastă reţea – numită Naatura 2000 – se opune tendinţei
t
actuale de fragmentare a habittatelor naturrale şi are caa fundament faptul că deezvoltarea sistemelor
p
fi realizzată numai pe
p baza sistem
melor ecolog
gice naturale şi semi-natuurale.
socio--economice poate
Scopuul reţelei Nattura 2000 nuu este acela de a crea saanctuare caree să excludăă sistematic prezenţa
oricăreei activităţi umane.
u
Consservarea biod
diversităţii înn aceste zonee va necesitaa, de fapt, meenţinerea
şi promovarea unor activităţi umane. Dinn acest motiiv, statele membre
m
trebuuie să stabileească un
p
a siiturilor Naturra 2000, connstând din măăsuri şi iniţiaative pozitivee, bazate
regim general de protejare
pe stabbilirea unor planuri de m
management sau a unor acţiuni cu caracterstatutar, administrrativ sau
contraactual.
Naturaa 2000 reprezintă o reţeaa de zone dessemnate de pe
p teritoriul Uniunii
U
Europpene în cadrrul căreia
sunt conservate sppecii şi habitaate vulnerabiile la nivelul întregului co
ontinent. Proogramul Natuura 2000
E
dennumite generric Directivaa Păsări şi Directiva
D
are la bază două Directive alle Uniunii Europene
Habitaate, directivee transpuse îîn legislaţia naţională prrin OUG nr. 57/2007 priivind regimuul ariilor
naturaale protejate, conservareaa habitatelor naturale,
n
a fllorei şi fauneei sălbatice.
Obiecttivul princip
pal al reţeleii Europene de
d zone prottejate NATU
URA 2000 - desemnate pe baza
Directtivei Păsări respectiv Diirectivei Hab
bitate - estee ca aceste zone
z
să asiggure pe term
men lung
„statuttul de conserrvare favorabbilă” a speciiilor pentru fiecare sit desemnat.
Evaluaarea „statutuului de connservare favvorabilă”a haabitatelor șii speciilor de
d interes european
e
raportată la nivel național estte încă în proces de im
mplementare, România trrebuind să raporteze
r
perioddic către CoomisiaEuropeeană, situațiia cu priviree la îndeplin
nirea acestuui obiectiv. Singurul
indicaator obiectiv şi cantitativv cu privire la
l statutul unnei specii înntr-o anumităă zonă este mărimea
m
populaaţiei, respecttiv schimbareea mărimii populaţiilor.
p
Este deci esenţial ca imppactul unor investiţii
i
asupraa acelor speccii pentru caare zona a foost desemnattă ca sit Natu
ura 2000, săă fie evaluat complet
prin m
metode ştiinţiifice. În majoritatea cazuurilor impacttul poate fi minimalizat
m
sau
s sensibil micşorat
prin seelectarea atenntă şi implem
mentarea correctă a metoddelor de dimiinuare a impaactului.
Ca uurmare a finalizării
fi
Prrogramul Operațional
O
Sectorial Mediu
M
20077-2013 (axaa IV –
Biodivversitate), în perioada urm
mătoare se vor
v aproba planuri de mannagement peentru mai muulte situri
Naturaa 2000 la nivvel național, indicatorul de
d axă fiind de 243 de planuri
p
de maanagement. Conform
C
dateloor furnizate de Ministerrul Mediuluii și Schimbbărilor Climaatice, la jum
mătatea anullui 2013
existauu doar 2 Plannuri de manaagement apro
obate pentruu cele 383 zo
one SCI și 14
48 SPA desem
mnate la
niveluul țării. Prin intrarea în vigoare
v
a aceestor planurii, managementul activ al acestor suprrafețe va
putea fi realizat iaar impactul innvestițiilor asupra
a
obiecttivelor de coonservare poaate fi minim
mizat prin
selectaarea în bazaa unorcriteriii științifice a acelor zonne din interiiorul siturilor Natura 20000 unde
anumiite categorii de investiții sunt posib
bile fără a avvea un impaact negativ asupra
a
habittatelor și
speciillor de importtanță comunnitară.
Pentruu asigurarea măsurilor sppeciale de prrotecţie şi coonservare „in
n situ” a bunnurilor patrim
moniului
naturaal, pe lângă sistemul
s
de gestionare
g
insstituit prin deesemnarea siiturilor Natuura 2000, în România
R
există un sistem național
n
de arii naturalee protejate fuuncțional, deezvoltat în timp, care accoperă o
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supraffață semnificcativă la niveel național (ssuprafețe ocuupate în anull 2012: rezerrvații ale bioseferei –
664.4446 ha; parcu
uri naționale – 316.7822 ha; parcurri naturale - 772.810 ha;; rezervatiișttiințifice,
monum
mente ale naaturii, rezervaații naturale – 387.387 haa; zone umedde de importtanță internațțională –
804.4997 ha).
La nivvel național a fost idenntificat un număr
n
de 7883 tipuri de habitate, diin care 196 habitate
speciffice pajiștilorr, 206 habittate forestierre şi 135 haabitate speciffice celorlalte tipuri de terenuri
agricoole, 13 habitaate de coastă,143 habitatee specifice zoonelor umedde și 90 habittate specificee dunelor
și zoneelor stâncoasse.
Românnia deţine una
u din resurrsele cele mai
m bogate dee terenuri aggricole care pot fi clasifficate ca
având o înaltă valloare naturallă (locul 5 înn UE-27 cu o suprafață de 5.221.2551 ha). O coontribuţie
ridicattă la menţinnerea biodivversităţii în România
R
o au suprafeţele de pajişşti cu înaltă valoare
naturaală (HNV) caare, în 2010, acopereau o suprafață de
d cca. 2,79 mil.
m ha. În acceastă categoorie erau
încadrrate pajiştile naturale şi semi-naturalee. O înaltă vaaloare naturaală prezintă şi livezile traddiţionale
extenssive (incluse în zonele eliigibile HNV
V în Româniaa începând cuu anul 2012), peisajele mozaicate
m
incluzzând pajişti, arbori, arbuşti şi parcelee agricole dee dimensiunni mici cultivvate extensivv în care
biodivversitatea, in
nclusiv faunaa sălbatică, este
e ridicată sau pajiştilee aflate în vecinătatea
v
pădurilor.
Confoorm rezultatelor studiilor referitoare laa valoarea coonservativă a habitatelor de pajişti naaturale şi
seminaturale din zona
z
montannă s-a constattat că pentruu cca. 50 % din
d aceste tippuri de habitate sunt
necesaare măsuri de
d conservare. Ecosistem
mele şi peissajele HNV sunt ameninţate de abbandonul
activittăţilor agricoole, de transfformarea lor în terenuri aarabile, de inntervenţii cuu efecte negaative etc.
În perrioada 2008 - 2012, penntru conservaarea biodiverrsității în zoonele HNV au
a fost alocaate anual
fondurri din FEAD
DR pentru o suprafață de cca.
c 1.2 mil. ha.
r/habitatelorr naturale este
De assemenea, diiversitatea ecosistemelo
e
e
complettată de divversitatea
remarccabilă a specciilor. Astfell, în Româniia, în zonele desemnate ca
c IBA sunt prezente păăsări care
deţin o pondere im
mportantă din
d populaţiaa la nivel UE
U – 27, cu
um ar fi Laniuus minor (ccca. 97%),
Falco vespertinus (cca. 58%),, Crexcrex (cca.
(
28%) etc.,
e
iar în unnele dintre IBA
I
sunt preezente şi
p
sauu rare, număărul de exem
mplare din acceste specii dde păsări
păsări care sunt vuulnerabile, periclitate
fiind ffoarte mic, acestea fiindd amenințatee de scădereea număruluii de exempllare. Din celle 54 de
specii de păsări sppecifice terennurilor agrico
ole la nivel euuropean, în România
R
au fost evaluatee atât din
c
câât şi calitativ
v, 20 de speecii. În 20100, valoarea de
d referință necesară
n
punct de vedere cantitativ,
pentruu calcularea indexului
i
poopulațiilor dee păsări speciifice terenuriilor agricole era de 1,47 = 100%.
În perrioada de programare 20007-2013 auu fost, de aseemenea, aloccate fonduri din FEADR
R pentru
conserrvarea speciiilor.

Confoorm Strategiiei Naţionalle şi a Plan
nului de Accţiune pentrru Conservaarea Biodivversităţii
2014-22020, ameninnțările directte asupra bioodiversității în
î România sunt:
s
1. Conversiaa terenurilor;
2. Dezvoltareea infrastructurii;
3. Extindereaa şi dezvoltarrea aşezăriloor umane;Luccrările hidrottehnice
4. Supraexplloatarea resurrselor naturaale;
5. Exploatareea neadecvattă a resurseloor neregeneraabile;
6. Speciile innvazive;
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7. Schimbăriile climatice;;
8. Poluarea.
Dintree amenințăriile enunțate anterior,luâând în consiiderare și obbiectivele PNDR
P
2014--2020, o
atențiee crescută trebuie
t
aloccată converssiei terenuriilor. Aceasttă amenințarre reprezinttă cauza
princippală a pierrderii de biiodiversitate,, ducând laa degradareea, distrugerrea şi fragm
mentarea
habitaatelor şi implicit la declinnul populaţiilor naturale.
În preezent, converrsia habitatellor naturale se
s menţine ca
c o ameninţţare directă, vizibilă în sppecial în
următooarele cazurii:
a) Drenarea pajiştilor
p
um
mede şi conveersia acestoraa în terenuri arabile;
b)) Regularizaarea râurilorr şi distrugeerea ecosisteemelor aluviiale, susţinuută chiar cu fonduri
pentru mediu;
c) Împădurirea pajiştilor cu productivvitate scăzutăă şi a habitattelor de stepăă, consideratte uneori
în mod exagerat de căttre autorităţi ca fiind tereenuri „degrad
date”;
p
extinnderea supraafeţelor păşuunilor sau înn scopul
d)) Distrugereea vegetaţieii arbustive pentru
dezvoltării turismului;
e) Abandonaarea pajiştilorr şi păşunilorr, în special în
î zonele înaalte, mai greuu accesibile, care vor
fi invadatee de vegetaţiaa forestieră.

Prin S
Strategia Na
aţională şi Planul
P
de Acţiune
A
penttru Conservvarea Biodivversităţii 20114-2020,
Româânia îşi prop
pune, pe term
men mediu 2014-2020,
2
u
următoarele
e direcţii de acţiune gen
nerale:
Direcţţia de acţiune 1: Stopareea declinului diversităţii biologice repprezentată de
d resursele genetice,
g
specii,, ecosisteme şi peisaj şi refacerea
r
sisttemelor degradate până înn 2020;
biodiversităţţii în toate politicile
Direcţţia de acţiun
ne 2: Integraarea politicillor privind conservarea
c
p
sectoriale până în 2020;
2
Direcţţia de acţiunee 3: Promovaarea cunoştinnţelor, practiicilor şi metoodelor inovattoare tradiţioonale şi a
tehnollogiilor curatte ca măsurii de sprijin pentru
p
conserrvarea biodivversităţii ca suport al deezvoltării
durabiile până în 20020;
Direcţţia de acţiun
ne 4: Îmbunnătăţirea com
municării şi educării
e
în domeniul
d
biodiversităţii până în
2020.
Obiecttive strategicce:
A. Dezvoltarea caddrului legal şi
ş instituţionaal general şi asigurarea reesurselor fin
nanciare;
B. Asiigurarea coerrenţei şi a maanagementullui eficient al reţelei naţio
onale de arii naturale prootejate;
C. Asiigurarea uneii stări favoraabile de conservare pentruu speciile săllbatice protejjate;
D. Utiilizarea durabbilă a compoonentelor div
versităţii biologice;
E. Connservarea ex-situ;
F. Conntrolul speciiilor invazivee;
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G. Acccesul la ressursele genetice şi împăărţirea echitaabilă a beneeficiilor ce decurg
d
din utilizarea
u
acestoora;
H. Sussţinerea şi prromovarea cuunoştinţelor, inovaţiilor şşi practicilor tradiţionale;;
I. Dezzvoltarea cerrcetării ştiinţiifice şi prom
movarea transsferului de teehnologie;
J. Com
municarea, ed
ducarea şi coonştientizareaa publicului.

De aseemenea, con
nform prevedderilor art. 6 alin. (2) din Directiva „H
Habitate”, staatele membree trebuie
să ia m
măsurile adeecvate pentruu a evita deeteriorarea habitatelor naaturale şi a habitatelor
h
s
speciilor,
perturbbarea speciillor pentru caare zonele au
a fost desem
mnate, în măăsura în caree astfel de perturbări
sunt susceptibile de
d a avea unn efect negaativ semnificativ. Aceste măsuri pressupun, printrre altele,
evaluaarea impactu
ului activităţillor/planuriloor/proiectelorr situate atât în perimetruul ariei respecctive, cât
şi în afară
a
şi care pot afecta sttarea de consservare a speeciilor sălbattice şi habitaatelor naturale ce fac
obiecttul desemnărrii siturilor Natura
N
2000. De altfel,prrevederileart.. 28 din Orddonanţa de urgenţă
u
a
Guverrnului nr. 57/2007, approbată cu modificări şi completări prin Leg
gea nr. 49/22011, cu
modifficările ulterioare, precizeează că,în caadrulSiturilorr de importannţă comunitaară şi Ariilor speciale
de connservare, sun
nt interzise activităţile
a
caare pot să geenereze poluaarea sau deteeriorarea habbitatelor,
precum
m şi perturbăări ale speciilor pentru caare au fost deesemnate ariiile respectivve, atunci cânnd aceste
activittăţi au un efeect semnificaativ, având în
n vedere obiectivele de protecţie
p
şi conservare a speciilor
şi habiitatelor.

3.1.2 Apaa
Apa- stare
s
şi tend
dinţe (rezum
mat):
Gestioonarea durab
bilă și niveluul calitativ și cantitativ all apeivorconntinua să fie temele domiinante în
ceea cce privește resursele dee apă pentru
u agriculturră. Furnizareea de apă pentru
p
agricuultură și
creșterrea eficienței utilizării acesteia necesită
n
îmbbunătățiri.Coonformarea cu Directivva-Cadru
privind„Apa”, va necesita
n
un eefort susţinutt.
Descriiere
Resurssele de apă dulce ale României
R
suunt reduse şi distribuite neuniform, ceea ce înccadrează
Românnia în catego
oria ţărilor cu
c resurse săărace de apă. Cu o reţea hidrograficăă de 78.905 km
k şi un
volum
m de apă al râurilor inteerioare de 40
4 miliarde m3, cantitateea medie dee apă disponnibilă pe
locuitoor este de 2.100 m3 apăă/loc/an, jum
mătate din media
m
europenă (4.230 m3 apă/loc/ann). Acest
nivel pentru
p
Româânia a fost staabilit fără a se
s lua în calccul potenţialuul hidrologicc al Dunării (62%
(
din
total ţţară), deoareece acesta pooate fi explooatat econom
mic doar parrţial (20-30kkm3/an), ca urmare
u
a
costurrilor mari dee pompare şii a altor facttori care îngreunează gestionarea sa.. În ceea ce priveşte
calitattea apelor, acceasta este bună
b
şi foartee bună (90,88% din totaluul cursurilor de apă codiificate se
încadrrează în claseele I şi II).
O parrte semnificaativă din suuprafaţă agriicolă a ţăriii resimte effectele negattive ale seccetei, ale
rezervvelor de apă insuficiente
i
şi ale sistem
melor de irigaaţii slab funcţţionale. Abseenţa sau graddul mare
de deggradare al in
nfrastructurii de irigaţii a făcut ca, approximativ 48%
4
din suprrafaţa agricoolă totală
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(7,1 mil
m ha, în 20006) să fie afectată
a
de aceste fenom
mene (cele mai
m afectate zone
z
au fost Câmpia
Românnă, sudul Mooldovei şi Doobrogea). Voolumul de appă utilizat peentru irigaţii a crescut cu 52,65%,
de la 212.979
2
mii m3 în 2010, la
l 325.127 mii
m m3 în 2012 însă agricuultura românnească continnuă să fie
dependentă de facctorii climatici. Efectele negative ale acestui feno
omen se refllectă, în prinncipal, în
randam
mentele scăzzute înregistrate la princippalele culturii (35-60% diin potenţial).
împreună cuu cele 11
Românnia a elaboraat în 2009 șiimplementeaazăPlanul Naațional de Management,
M
Planurri de manag
gement ale bazinelor
b
/ spațiilor
s
hidrrografice și Planul națio
onal de mannagement
aferennt porțiunii din
d bazinul hidrografic
h
internaționall al fluviului Dunărea care
c
este cupprinsă în
teritorriul Românieei. Conform informațiilo
or cuprinse în
î plan, 97,4
4% din suprrafața Românniei face
29% din
parte ddin districtull hidrografic internaționaal al Dunăriii (DHID), rep
prezentând aproximativ
a
supraffața acestuia..
Parteaa româneascăă a DHID cuuprinde 11 suub-bazine hiidrografice. Din
D totalul de
d 142 de coorpuri de
apă suubterană mon
nitorizate în acest districct hidrograficc, 19 sunt în
n stare chimică proastă. Poluanții
P
care dduc la neatinngerea stării chimice bunne sunt azotaații (17 corpuuri de apă suubterană) și amoniul
(14 coorpuri de apăă subterană). 64% din tootalul corpuriilor de apă de
d suprafață din Româniaa au fost
evaluaate ca fiind în stare ecologică bună sau mai buună. Numai în
î cazul a mai
m puțin de 2% din
corpurrile de apă de
d suprafață evaluarea a indicat o staare ecologicăă slabă sau proastă.
p
Circca 91,6%
din coorpurile de apă
a de supraafață din Rom
mânia au fosst evaluate în
î anul 20100 ca având o calitate
bună îîn ceea ce privește
p
poluuarea cu nitrrați, circa 8,44% ca având
d o calitate moderată, evvaluările
indicâând că nu au
u fost identifficate corpurri de apă dee suprafață cu
c o calitate scăzută. În ceea ce
priveșște calitatea apelor
a
subterane, 84,4%
% au fost iddentificate caa având o caalitate ridicaată, 6,7%
moderrată și 8,9% scăzută.
s
Una dintre
d
cerinţele esenţialee ale Directtivei Cadru privind Apaa este stabillirea obiectivvelor de
calitatte pentru toate corpurile de apă şii implicit dezvoltarea
d
d programee de măsurii, pentru
de
atingeerea acestor obiective,
o
cum
m sunt:
-

-

Prevenireaa deteriorăriii stării apelorr de suprafaţăă şi subteran
ne;
Protecţia, îmbunătăţireea şi restaurrarea tuturorr corpurilor de apă de suprafaţă,
s
innclusiv a
celor caree fac obiectuul desemnărrii corpuriloor de apă pu
uternic moddificate şi arrtificiale,
precum şi a corpurilor de apă subteerană în vedeerea atingeriii “stării bunee” până în 20015;
Protecţia şi îmbunătăţţirea corpuriilor de apă puternic
p
mo
odificate şi artificiale
a
în vederea
atingerii “potenţialuluii ecologic bu
un” şi a “stării chimice buune” până în 2015;
Reducereaa progresivă a poluării cuu substanţe prioritare
p
şi înncetarea evaacuărilor de substanţe
s
prioritar periculoase înn apele de suuprafaţă prin implementarrea măsurilorr necesare;
Reducereaa tendinţelorr semnificattive şi susţiinute de creştere ale poluanţilor
p
î apele
în
subterane;;
Atingerea standardeloor şi obiectivvelor stabilitte pentru zonnele protejatte de către legislaţia
l
comunitarră.
Aglomerărrile umane (identificate
(
în conformiitate cu cerinnţele Directiivei privind epurarea
apelor uzaate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au pestee 2000 locuittori echivaleenţi (l.e.)
care au sissteme de coleectare a apellor uzate cu sau
s fără staţiii de epurare şi care evaccuează în
resursele de apă, preccum și aglom
merările<2000 l.e. sunt considerate surse semnnificative
me dacă au sistem
s
de cannalizare centtralizat; de asemenea,
a
suunt consideraate surse
punctiform
semnificattive de poluuare, aglomerările umanee cu sistem de canalizarre unitar carre nu au
capacitatea de a colectta şi epura am
mestecul de ape
a uzate şi ape
a pluviale în perioadele cu ploi
intense;
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Sunt considerate
c
suurse de poluare a apei:
- în seectorul industtrial, instalaţţiile care intrră sub incideenţa Directivei privind prrevenirea şi controlul
c
integraat al poluărrii – 96/61/E
EC (Directiv
va IPPC) - inclusiv unnităţile care sunt inventaariate în
Registtrul Polunaţilor Emişi (EPER) sau în Registrul Pooluanţilor Em
mişi şi Transfferaţi (E-PRT
TR) care
sunt reelevante penttru factorul de
d mediu - appă;
înn sectorul agrricol:Unităţille care evacu
uează substaanţe periculoase (lista I şi
ş II) şi/sau substanţe
s
prioritare peste limiteele legislaţieei în vigoarre (în confoormitate cu cerinţele Directivei
D
EC care înloccuieşte Direcctiva 76/464//EEC privind
d poluarea caauzată de subbstanţele
2006/11/E
periculoasse evacuate înn mediul acvvatic al Comuunităţii
- ferme zootehnice ce inntră sub inciddenţa Directiivei privind prevenirea
p
şii controlul inntegrat al
Directiva IPP
PC) - inclusiiv unităţile care sunt inveentariate în Registrul
R
poluării – 96/61/EC (D
Poluanţilo
or Emişi (EPE
ER) care sunnt relevanți pentru
p
factoruul de mediu - apă;
- alte unităţţi agricole cu
c evacuare punctiform
mă şi care nuu se conforrmează legisslaţiei în
vigoare prrivind factoruul de mediu apă.
a

23 uniități industriaale de tip agrro-alimentar au fost identtificate în anuul 2012 față de cele 31 prevăzute
p
în anuul 2004, caare evacueazză ape uzatee direct în resursele de
d apă. Acestea au o îîncărcare
biodeggradabilă maai mare de 40000 l.e. confform tabeluluui 4 al Anexxei 1 dinHGn
nr. 188/2002 privind
colectarea, epurareea şi evacuarrea apelor uzzate urbane, toate fiind fu
uncționale șii conforme cerințelor
c
Directtivei 91/271//CEE.
În ceeea ce priveștee profilul de activitate, unitățile agrro-industrialee aparțin urm
mătoarelor doomeniile
de activitate: inddustrializareaa cărnii și laptelui,
l
fabbricarea băuuturilor alcooolice și răccoritoare,
fabricaarea produseelor pe bază de
d legume șii fructe, fabriicarea zahăru
ului.
În ceeea ce priveştee sursele diffuze de polu
uare semnifi
ficative, acesstea au fost identificate
i
îîn Planul
Naţionnal de Manag
gement cu reeferire la moddul de utilizaare al terenullui și sunt:
-

-

-

Aglomerărrile umane/loocalităţile caare nu au sisteme de coleectare a apellor uzate sauu sisteme
corespunzzătoare de coolectare şi eliminare a nămolului
n
diin staţiile dee epurare, prrecum şi
localităţilee care au deppozite de deşeeuri municippale neconforrme;
Ferme agrrozootehnice care nu au sisteme coreespunzătoaree de stocare/u
utilizare a dej
ejecţiilor,
localităţilee identificatee ca fiind zo
one vulnerabbile la poluarrea cu nitraţţi din surse agricole,
unităţi caare utilizeazză pesticidee şi nu se conformează legislaţieei în vigoaare, alte
unităţi/activităţi agricoole care pot conduce
c
la em
misii difuze semnificativ
s
e;
Depozite de materii prime, prodduse finitee, produse auxiliare,
a
sto
ocare de deşeuri
neconform
me, unităţi cee produc poluuări accidentale difuze, siituri industriale abandonaate.

În ceeea ce priveştte sursele difuze
d
de pooluareprinciipale, acesteea au fost id
dentificate înn Planul
Naţionnal de Manag
gement cu reeferire la moddul de utilizaare al terenullui și sunt:
- aglomerărrile umane/loocalităţile carre nu au sistteme de coleectare a apellor uzate sauu sisteme
corespunzzătoare de coolectare şi eliminare a nămolului
n
diin staţiile dee epurare, prrecum şi
localităţilee care au deppozite de deşeeuri municippaleneconform
me;
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-

-

ferme ag
grozootehnicee care nu au sistem
me corespun
nzătoare de stocare/utillizare a
dejecţiilorr, localităţile identificate ca fiind zonne vulnerabille la poluareaa cu nitraţi din
d surse
agricole, unităţi
u
care uutilizează peesticide şi nuu se conform
mează legislaaţiei în vigooare, alte
unităţi/activităţi agricoole care pot conduce
c
la em
misii difuze semnificativ
s
e;
depozite de materiii prime, produse
p
finiite, produse auxiliare,, depozitedee deşeuri
neconform
me, unităţi cee produc poluuări accidentale difuze, siituri industriale abandonaate.

Nitrațții și fosfații în râuri și lacuri
l
În mood natural niitraţii (NO3)) și fosfaţii (PO4)
(
din aape provin din dejecţiile animalelor acvatice
(peştillor cu precăădere), din solul
s
ce form
mează cuvetta lacustră sau
s din desccompunerea materiei
organiice specificee acviferuluii. Surplusul de fosfaţi şi nitraţi prrovine din activităţile
a
anntropice,
respecctiv din dejeecţii umane și din diversse surse inddustriale și agricole
a
(îngrrăşăminte șii dejecţii
animaaliere). Agriccultura şi creşterea animaalelor antreneează o poluaare importanttă în apele suubterane,
cel maai adesea cum
mulativă și persistentă în straturile dee apă.
La nivvelul întregiii ţări, în anuul 2008, existtă un numărr de 1963 loccalităţi stabilite (şi aprobbate prin
Ordinuul comun nrr.1552/743/22008 al Ministrului meddiului şi dezvvoltării duraabile și alMiinistrului
agricuulturii şi dezvoltării ruraale, publicatt în M.Of. nr.851/18.12.
n
.2008) dreptt zone vulneerabile la
poluarrea cu nitraţţi, repartizatee în cele 8 regiuni
r
de dezvoltare
d
ecconomică. Prrin ordin se prevede
revizuuirea zonelorr vulnerabile la poluarea cu nitrați dinn surse agriccole, la nivell de cadastruu agricol,
și întoocmirea hărților cu acestee zone.
Pentruu reducerea potenţialuluii de poluaree cu nitraţi în
î zonele vu
ulnerabile see impun urm
mătoarele
măsurri:


utilizarea metodelor specifice
s
sisttemelor de agricultură
a
durabilă
d
și biologică:
b
planuri de
fertilizare cu respectarrea normelorr de aplicare şi a condiţiilor de utilizaare a îngrășăămintelor
pe terenurrile în pantă,, terenurile saturate
s
cu appă, inundate sau acoperiite cu zăpadăă; rotaţia
culturilor. Culturile de leguminnoase perenne (dar şi anuale) sunnt preferatee pentru
îmbunătăţirea bilanţuluui azotului înn sol, utilizarrea de materriale organicee reziduale provenite
p
din sectorrul zootehnnic (de prefferinţă a ceelor solide compostate)
c
, în combinnaţie cu
îngrăşăminntele mineraale pentru asiigurarea cu nutrienţi
n
a cu
ulturilor dar şi
ş pentru connservarea
stării de feertilitate a soolului. Dozelle de îngrăşăăminte, ce urm
mează a fi aplicate,
a
sunt stabilite
pe baza caalculelor de bilanţ a elem
mentelor nuttritive din sool în scopul evitării
e
supraadozării,
mai ales înn cazul azotuului, atât pen
ntru reducereea cheltuielillor de produucţie, cât și a poluării
mediului;



depozitareea reziduuriilor zootehn
nice trebuiee să respeccte anumite reguli, înn scopul
minimizărrii poluării: depozitarea
d
a
acestora
în affara zonelor sensibile și departe
d
de suursele de
apă.

Apelee subterane – calitatea apelor
a
subterane la niveel național
Cauzeele contaminăării acviferullui freatic cuu azotaţi sunnt multiple şi au un caraacter cumulaativ. Cele
două ssurse majore ale contaminnării cu azottaţi sunt:
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spălarea permanentă
p
a solului im
mpregnat cuu compuşi cu
c azot prooveniţi din aplicarea
a
îngrăşăminntelor chimiice pe unelle categorii de terenuri arabile, dee către preccipitaţiile
atmosfericce şi apa de la
l irigaţii,



evacuarea de ape uzatee încărcate cu
u azotaţi în apele
a
de suprrafaţă.

În anuul 2012 cele mai
m mari conncentraţii de azotaţi s-au înregistrat înn:


spaţiul hiddrografic Baanat, în forajjele de contrrol a poluăriii amplasate pe corpurilee de apă
ROBA01, ROBA02 şii ROBA03;



spaţiul hid
drograficDobbrogea-Litoraal, în forajelee de control a poluării am
mplasate pe corpurile
c
de apă RO
ODL01, 02, 04,05,
0
09, 10;



bazinul hid
drografic Jiuu, în forajele ce aparţin coorpurilor de apă
a ROJI05 şi 06;



bazinul hid
drografic Oltt, în corpurille de apă RO
OOT02, 07 şi 08;



spaţiul hid
drografic Arggeş-Vedea, în
n corpurile ROAG03,
R
05, 08 şi 09;



bazinul hid
drografic Sirret, pe corpull de apă ROS
SI05;



bazinul hidrografic Pruut, pentru coorpurile de appă subterană:: ROPR02, ROPR03,
R
RO
OPR04 şi
ROPR07;



spaţiul hid
drografic Buzzău - Ialomiţţa, pentru corrpurile de ap
pă ROIL12, ROIL13
R
şi ROIL14.

Factorrii poluatori majori cu un
u impact negativ
n
asuppra calitătii apei
a
subteraane pot fi: substante
s
chimicce periculoasse (îngrășam
minte chimicee, pesticide, metale
m
grele, ect.), deşeu
uri agro - zoootehnice,
deşeurri municipale și asimilabbile acestoraa.De asemeneea calitatea apei subteraane este afectată prin
poluarrea produsă ca urmare a necorelării creşterii caapacităţilor de producţiee în agriculttură şi a
dezvoltării urbanee cu modernnizarea lucrăărilor de cannalizare şi realizarea
r
s
staţiilor
de epurare,
exploaatarea necorrespunzătoaree a staţiilorr de epuraree existente, lipsa unui sistem orgaanizat de
colectare, depozitaare şi gestionnare a deşeuurilor şi năm
molurilor rezuultate dinepuurarea a apellor uzate
urbanee.
Astfell, la nivel naţional,
n
nivvelele de collectare şi eppurare a înccărcării orgaanice biodeggradabile
(exprim
mat în %) din
d aglomerărrile umane cu
c mai mult de 2.000 l.e. a crescut înn ultimii ani. În anul
2012, valorile niveelelor de coleectare şi epuurare a încărccării organicee biodegradaabile au fost de 58,95
% penntru colectareea apeloruzate, respectiv
v 48,32% peentru epurareea apelor uzaate, crescândd cu cca.
12% pentru
p
colecttarea apelor uzate faţă dee anul 2007, respectiv cuu cca. 11% peentru epurareea apelor
uzate. Ţintele de reealizat pentruu termenul de
d tranziţie - anul 2013 - sunt cca. 69
9% pentru coolectarea
apelorr uzate şi ccca. 61% penntru epurareaa apelor uzaate, cu asigu
urarea conformării aglom
merărilor
umanee cu mai mullt de 10.000 l.e.
l în ceea ce
c priveşte coolectarea apeelor uzate.

Nitrațți
Directtiva 91/676/E
EEC privindd protecţia appelor împotrriva poluării cauzate de nitraţii provveniţi din
surse aagricole, ameendată de Reegulamentul (CE) nr. 18882/2003.
Pentruu fermele zoootehnice se aplică
a
mai muulte tipuri dee măsuri dinntre care enum
merăm,:


Construcţiia/reabilitareea sistemelor de colectaree a apelor uzaate;
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Construcţiia/ modernizzarea/extindeerea/ reabilittarea staţiei de epurare (treapta mecanică,
m
treapta bioologică, eveentual treaptaa terţiară, deezinfecţie) – în cazul ev
vacuării în apele
a
de
suprafaţă;
Construcţiia/ impermeaabilizarea baazinelor de sstocare ape uzate/epurate
u
e şi utilizareea lor ca
apă de spăălare şi/sau irrigare;
Construcţiia/reabilitareea platformellor de depozzitare a năm
molului rezulltat în urma epurării
apelor uzaate;
Construcţiia platformeelor de stocaare a gunoiuului de grajd (ferme cuu pat uscat) pentru
perioadelee de interdicţie a aplicăriii;
Aplicarea BAT - IPPC (cele maii bune tehnici disponibile existente)) la nivelul fermelor
zootehnicee cu creştere intensivă a porcilor
p
şi păăsărilor;
Întocmireaa Planurilor de
d fertilizaree;
Alte tipurii de măsuri.

Progrramul de accțiune pentrru protecțiaa apelor îm
mpotriva polluării cu niitrați proveeniți din
surse agricole
Prograamul de acţiuune pentru prrotecţia apelor împotrivaa poluării cu nitraţi din su
urse agricole, pune în
aplicarre măsurile prevăzute înn Codul de bune
b
practicci agricole pentru
p
proteccția apelor îm
mpotriva
poluărrii cu nitraţi din surse agrricole, în connformitate cuu prevederilee art. 6 alin. (4)
( și anexa nr. 1 din
Planull de acțiunee pentru prootecția apelorr împotrivappoluăriicu niitrațiprovenițțidin surse aagricole,
aprobaat prin Hotărrârea Guvernnului nr. 964//2000, cu moodificările şi completărilee ulterioare.
Prograamul prevedee norme clarre cu privire la:
l


Periodele de interdicțiee în aplicareaa îngrăşăminntelor pe tereenul agricol;



Depozitareea gunoiului de grajd şi a efluenţilor de siloz;



Depozitareea gunoiului de grajd în câmp;
c



Gestiunea efluenţilor de
d siloz;



Utilizarea îngrăşăminttelor pe terennuri în pantă;



Restrictii privind
p
apliccarea îngrăşăămintelor pee terenuri satturate cu apăă, inundate îîngheţate
sau acoperrite cu zăpaddă;



Aplicarea îngrăşăminntelor pe terrenuri adiacente cursuriilor de apă sau în veccinătatea
captărilor de apă potabbilă;



Norme priivind aplicarea îngrăşămiintelor pe terrenul agricol;



Limita maaximă pentruu aplicarea înngrăşăminteloor organice de
d origine annimală;



Standarde privind canttităţile maxim
me de îngrăşaminte cu azzot care pot fi
f aplicate;



Optimizarrea rotației culturilor peentru limitaarea pierderiilor de azott către corppurile de
apăsubteraanăsau de supprafață;



Aplicarea îngrăşăminttelor mineraale și organicce cu azot pe
p pajiști peermanente (ppăşuni şi
fâneţe).
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Planu
urile de man
nagement baazinal:
Imporrtanța Planuluui de manageement al bazzinului hidroggrafic este deeosebită penttru protejarea apelor.
PMBH
H reprezintăă instrumenttul pentru im
mplementareea Directiveei Cadru Ap
pă reglemenntat prin
Articoolul 13 şi anexa VII şi are drept scop
p gospodărirrea echilibraată a resursellor de apă prrecum şi
proteccţia ecosistem
melor acvaticce, având ca obiectiv prinncipal atingeerea unei „stăări bune” a apelor
a
de
supraffaţă şi subterane.
Planull de managem
ment bazinal este în strâânsă corelaţiee cu dezvoltaarea socio-ecconomică şi prezintă
punctuul de plecaree pentru măsuurile aferente activităţiloor antropice, inclusiv măssurile de gosspodărire
a apellor la nivel bazinal
b
şi loccal şi eviden
nţiază factoriii majori carre influenţeazză gospodăriirea apei
într-unn bazin hidroografic. De asemenea,
a
prrin Planul dee managemeent se stabilesc deciziile necesare
în ecoonomia apeii şi pentru dezvoltarea de obiectivve pentru o gospodărirre durabilă, unitară,
echilibbrată şi comp
plexă a resuurselor de apă. Ca infrasttructură de bază
b
a econo
omiei, managgementul
apelorr trebuie să ofere soluţiii pentru asigurarea în prezent
p
şi înn viitor a neecesarului dee apă al
populaaţiei şi econnomiei, pornnind de la caaracterul reggenerabil, daar limitativ, al resurselorr de apă
dulce, precum şi de la princcipiile gospoodăririi unitaare pe bazin
ne hidrograffice a resurrselor de
supraffaţă şi subterane, atât din punct de veddere cantitatiiv, cât şi caliitativ.

Planurrile de amen
najare a baziinului hidrog
grafic (PABH
H) şi Planurrile de Manaagement al bazinului
b
hidroggrafic (PMB
BH). Schem
mele directoaare fixează într-o maanieră generrală şi arm
monioasă,
obiecttivele de calittate şi cantitaate a apelor, urmărind săă se asigure:


o stare bun
nă a apelor de
d suprafaţă sau,
s pentru corpurile de apă
a artificialee sau puterniic



modificatee, un potentiaal ecologic bun
b şi o staree chimicăbun
nă a apelor dee suprafaţă;



o stare chiimică bună şi
ş un echilibrru între canttitatea de apăă prelevată și
ș reîncărcareea apelor
pentru toaate resursele de
d apă subterrană;



realizarea obiectivelorr special deefinite pentruu zonele prrotejate, cu scopul de a reduce
n.
tratamentuul necesar peentru producţţia de apă destinată consuumului uman

În caddrul planurillor bazinale de manageement, măsuurile de bazăă, stabilite pentru
p
fiecarre fermă
zootehhnică identifficată ca fiinnd presiune semnificativvă, au termeene de finalizare perioadda 20072015. Costul tottal al investtiţiilor necessare pentru implementar
i
rea măsurilorr la nivelul fermelor
e
la 844,45 milioanee Euro. La sffârșitul anuluui 2012 costturile de inveestiţii ale
zootehhnice a fost evaluat
măsurrilor pentru fermele
f
zooteehnice au fost de 36,4 milioane
m
Euroo, ceea ce repprezintă 43%
% faţă de
cele pllanificate pânnă în anul 20015.
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3.1.3 Sol
Sol- sttare şi tendiinţe (rezumaat):
Eroziuunea, compaactarea,depozzitarea deșeurilor, precuum și neînddeplinirea ob
bligațiilor dee mediu
reprezzintă cel maii important rrisc asupra solului
s
și a capacității sale
s
de absorrbție. Depozzitarea la
niveluul solului estte încă opțiuunea predominantă de eliiminare a deșeurilor în România,
R
deppozitarea
ilegalăă a deșeurilorr rămânând o practică co
omună.
Descriiere
Terenuurile arabilee ocupă 63,777% din supprafaţa cartaată, cele mai multe tereenuri se gruppează în
domenniul claselor de calitate a II-a (28,400%) şi a III-a (38,83%). Practic în clasa I de caalitate la
arabil intră 6,3% din totalul terenurilor, restul claseelor prezentâând diferite restricţii. În cazul
V, în cel al viilor, claasele II-IV, iar al
păşuniilor şi al fânneţelor majooritare sunt clasele III-V
livezillor, clasele IIII-IV.
Românnia dispune de soluri de bună caalitate ameninţate însă de diferite fenomene negative.
n
Potenţţialul de prooducţie al terenurilor
t
a
agricole
stabbilit pe bazaa notelor dee bonitare grupează
g
terenuurile agricolee în 5 clase de
d calitate, cllasa I cuprinzzând terenurrile de cea mai
m bună calittate. Cea
mai m
mare suprafaţţă a terenurillor arabile din
d România se încadreaază în claselee II şi III. Eroziunea
soluluui prin acţiun
nea apei a fost una dintre
d
cele mai mari probleme
p
din
n România, afectând
769.4000 ha (5,6% din suprafaţa agricolăă a Românieei, aproape de
d media UE
E27 de 6%), din care
95% au fost terennuri arabile. În anul 2006 eroziunea solului prin acţiunea appei avea o vaaloare de
2,6 tonne/ha/an, cu 0,6% mai puuţin decât înn media UE27 - 2,76 tonee/ha/an. În perioada
p
20005 - 2012
supraffaţa amenajaată pentru combaterea erooziunii solullui a crescut de la 2.281..995 ha la 2.286.221
ha.
În Rom
mânia, utilizzarea input-uurilor agro-chhimice reprezzentate de feertilizanţi, peesticide, etc.,,conduce
la o presiune în general scăăzută asupraa solului şii apei. Astffel, în anul 2012 cantitatea de
mice și pestiicide a scăzu
ut față de annul 2005 cuu 5%, respecctiv 15%. Avantajul
A
îngrășșăminte chim
alocărrilor reduse de
d input-uri agro-chimice
a
e este anulat de utilizareaa neuniformăă a acestora, având
a
ca
efect aapariţia unor zone de riscc de poluare cu
c nutrienţi.
Tot caa efect al praacticilor agriicole de utilizare a input--urilor agro-chimice, în perioada
p
20005-2010,
Românnia a înregisstrat un surpplus în bilanţţul azotului (ca sursa diffuză de poluuare) de 6,8kkg/ha, în
timp ce
c bilanţul co
onţinutului dee fosfor din sol
s a fost defficitar în Rom
mânia (-1,3kg/ha).
Cantittatea de îngrăăşăminte natuurale a scăzut cu 20% înn perioada 1999-2012, iar suprafaţaa pe care
s-a applicat cu 11%
%. În anul 2012, num
mai 6,5% din terenuriile cultivabille sunt fertillizate cu
îngrăşşăminte natuurale, ceea ce, coroboratt şi cu datelle fertilizăriii minerale, indică
i
faptull că este
necesaară o echilib
brare a balannţei nutritivee a acestor terenuri
t
penttru a se realliza recolte sigure
s
şi
stabilee.
Compparativ cu ţărrile membre ale
a Uniunii Europene,
E
soolurile din Ro
omânia nu su
unt în situaţiia de a fi
„saturate” cu prodduse de uz fitosanitar,
f
consumul meediu în ţara noastră la hectar de tereen arabil
scăzânnd în perioadda 2000 - 20012, de la 1,18
1
kg subbstanţă activăă/ha, la 0,700kg substanţţă activă
/ha.
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Poluarrea cu rezidu
uuri zootehnice - inventaarele efectuatte, în perioad
da 1992-19998, arată că suprafața
s
solurillor afectate era
e de circa 5.000 ha. Ca urmare a scăderii
s
şepttelului, au sccăzut şi cantiităţile de
poluannţi zootehnicci, iar trecereea de la creşteerea animaleelor în compllexe, la creşteerea în gosppodării, a
redus, într-o anum
mită măsură, concentrareaa reziduuriloor în anumitee puncte şi disiparea
d
reziiduurilor
pe supprafeţe mai întinse, daar cu o încăărcare mai redusă.
r
Din datele prelliminare alee ultimei
inventtarieri a terennurilor poluaate, a rezultatt doar supraffaţa de 4.973
3 ha ca fiind afectată de reziduuri
r
zootehhnice.
Processele naturale şi/sau antroppice care afeectează calitaatea solurilorr sunt:


Compactaarea primarăă şi/sau secu
undară, inveentariată pe 1.553.276 ha, din carre foarte
puternic şi excesiv pee 214.081 haa. Cele mai mari
m suprafeeţe se regăseesc în regiunnile Vest
(32,4%), Nord-Est
N
(288,5%), Sud-M
Muntenia (144,7%) şi Centtru (12,2%);



Poluarea produsă
p
prinn sedimente datorită erooziunii (colm
matare) (cod 16), semnallată în 8
judeţe pe 13.299 ha, ddin care puteernică pe 4.8808 ha, foartte puternică şi excesivă pe
p 2.014
ha. Aproxximativ 85% din suprafaţţa afectată esste situată în regiunea No
ord-Est (11.293 ha).

Restricții ale calităății solurilor sunt generatte de:


Seceta carre se poate manifesta
m
pe circa 7,1 miilioane ha, din
d care pe cea
c mai maree parte a
celor 3,2 milioane
m
ha amenajate anterior
a
cu lucrări
l
de iriigaţie; în aniii 2006-20077 au fost
înregistratte ca fiind afeectate de seccetă;



Excesul periodic de um
miditate în sol
s care afecctează circa 3,8
3 milioanee ha, din caree o mare
parte din perimetrele cu lucrări de desecaree-drenaj, carre nu funcţiionează cu eficienţa
scontată;



Eroziuneaa hidrică caree este prezenntă în diferitee grade pe 6,3
6 milioane ha, dintre caare circa
2,3 milioaane amenajatte cu lucrări antierozionaale, în prezennt degradatee puternic în cea mai
mare partee;



Eroziuneaa eoliană care se manifesstă pe aproaape 0,4 milio
oane ha, cu pericol
p
de exxtindere,
cunoscând
d că, în ultim
mii ani, s-auu defrişat uneele păduri şi perdele de protecţie
p
dinn zone cu
soluri nisip
poase, susceptibile acestuui proces de degradare;



Conţinutul excesiv de schelet înn partea supperioară a solului
s
care afectează ccirca 0,3
milioane ha;
h



Sărăturareea solului carre se resimtee pe circa 0,66 milioane ha,
h cu unele tendinţe de agravare
în perimeetrele irigate sau drenate şi
ş iraţional exxploatate;



Deteriorarrea structuriii şi compacttarea secunddară a soluluui care se maanifestă pe circa
c
6,5
milioane ha;
h



Poluarea fizico-chimic
f
că şi chimicăă a solului carre afectează circa 0,9 millioane ha;



Distrugereea solului priin diverse lu
ucrări de excaavare care affectează circca 24.000 ha, aceasta
constituindd forma ceaa mai gravă de deterioraare a soluluii, întâlnită în
n cazul explloatărilor
miniere laa zi;



Acoperirea solului cuu deşeuri şi reziduuri soolide ce a deeterminat scoaterea din circuitul
c
18.000 ha de terenuuri agricole.
agricol a circa
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3.1.4 Aerr
Aer-sttare şi tendiinţe (rezumaat):
Creșteerea concentrrației emisiilor anumitor poluanți atm
mosferici estee strâns legattă de activităăţile nonagricoole și de dezv
voltarea sectooarelor econoomice precum
m producția de energie și transport.
Descriiere
Emisiiile GES dinn agriculturăă şi activităţile rurale, înn România, sunt redusee. Emisiile GES
G
din
agricuultură au înreegistrat o scăădere de 6,44% în 2011 (18.941,5
(
G echivalentt CO2) faţă de 2007
Gg
un nivel
(20.2336,9 Gg echiivalent CO2), și de 48,44% față de anul
a
de referrință 1990, înregistrând
î
scăzutt al emisiilorr de GES com
mparativ cu celelalte staate membre (locul
(
24 laa nivelul UE-27
U
în
ceea ce privește emisiile
e
GES
S pe ha de SAU).
S
Princiipalele motivve care au duus la aceastăă scădere
misiilor de GES
G
în sectorrul agricultuură față de anul
a
1990 suunt reprezenntate de
substaanțială a em
diminuuarea efectiv
velor de anim
male, scădeerea suprafețțelor cultivatte cu orez, scăderea
s
niveelului de
produccție la ha pentru
p
princiipalele cultuuri de câmpp, precum șii scăderea volumului
v
uttlizat de
fertilizzanți pe bazăă de azot.Suursele care au
u contribuit în anul 20111 la emisiilee anuale cum
mulate de
GES pprovenite dinn agriculturăă sunt reprezzentate de applicarea de fertilizanţi
f
p terenurile agricole
pe
(47,9 % în 2010)), fermentarrea enterică (41,6 %), arderea
a
rezid
duurilor din agricultură (0,9%),
m
ul gunoiului de
d grajd (9,55%).
cultivaarea orezuluii (0,1%) și managementu
Confoorm scenariillor climaticee, în Româniia se așteaptăă ca temperaatura medie anuală spre sfârșitul
secoluului XXI să crească cu cca.
c
4 – 4.5°°C, spre deosebire de maarea majoritate a zonei temperat
t
continnentale unde se așteaptă o creștere medie
m
de 3 – 4°C. De altfel, tend
dința de creeștere a
tempeeraturilor și scădere a nivelului prrecipitațiilor se poate observa deeja și din evoluțiile
e
înregisstrate în ulttimii ani. Prrimele 5 celee mai căldurroase și mai secetoase
s
lunni iulie din ultimii
u
61
de ani au fost înreg
gistrate în ulttimele 2 decenii.

Evolu
uţia poluanţiilor emişi în aer în periooada 2007-22011
În urm
ma analizei evoluției
e
canntităților de poluanți
p
emişi în aer la nivel
n
naționaal, în perioadda 20072011 ss-a înregistraat tendința descrescătoar
d
re a cantităților totale de poluanți la nivel
n
naționaal pentru
gazelee cu efect de seră (CO2, CO,
C NH3) și a precursoriilor (SOX), a emisiilor dee NOX, PM110, CH4,
NMVO
OC, cât și a emisiilor de metale grelee.


CO2 – în anul 2010 a înregistrat o scădere maaximă cu aprroximativ 32
2% faţă de annul 2007
şi cu 20,188% faţă de 2008, anul 20
011 reprezenttând o uşoarăă creştere faţţă de anul 20010;



CO – a înregistrat cea
c mai scăzzută valoare în anul 20099 cu aproxim
mativ 60% mai
m puţin
faţă de 2007,
3% mai
2
cu approximativ 43%
4
mai puuţin faţă de 2008
2
şi cu aproximativ
a
puţin faţăă de 2010, annul 2011 reprrezentând o evoluţie
e
relattiv constantă;



NOX – a înregistrat cea
c mai scăzzută valoare în anul 20100 cu aproxim
mativ 41% mai
m puţin
faţă de 2007, cu aproxximativ 36% mai puţin faaţă de 2008 şi
ş cu aproxim
mativ 14% m
mai puţin
faţă de 20009, anul 2011 reprezentâând o evoluţiee relativ constantă;
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SOX – înrregistrează o continuă sccădere, totaluul naţional în
n anul 2011 fiind cu aprooximativ
43% maii mic faţă de
d 2007, cu aproximativ
a
42% mai mic
m faţă de 2008,
2
cu aprooximativ
31% mai mic
m faţă de 2009
2
şi cu approximativ 9%
% mai mic faaţă de 2010;



CH4 – înrregistrează o continuă scăădere faţa d e 2007, scădderea fiind mai
m importanttă în anii
2008 (cu aproximativ
a
45.29%) şi 2009 ( cu approximativ 44%
4
), anii 2010
2
şi 2011 având o
evoluţie reelativ constanntă;



NH3 – înrregistrează o continuă sccădere faţa de
d 2007 pânnă în anul 20010 ( cu aprooximativ
40% mai mică
m faţă dee 2007), anull 2011 reprezzentând o uşşoară creşteree cu aproxim
mativ 5%
față de 2010;



Ni – a înrregistrat o crreştere în perioada 2007--2010 urmattă de o scădeere în anul 2011
2
(cu
aproximattiv 32% mai mică) faţă dee 2010 ;



Cr – a înrregistrat o sccădere în peerioada 20077-2010, de laa 937 Kg/an la 0 Kg/an în 2010
înregistrânnd în anul 20011 o creşterre cu aproxim
mativ 47% faaţă de 2007;



PFC – a avut
a
un caraacter de desccreştere în perioada
p
200
07-2009, înrregistrând în
î acest
ultim an cea mai mică valoare cu
c aproximattiv 83% maii mică faţă de
d 2007, urm
mată de o
ximativ cu 72%
7
mai
uşoară creeştere în aniii 2010 şi 20011, păstrândd însă decalaajul de aprox
mică decâât valoare dinn 2007;



Zn – a înnregistrat o descreştere
d
î perioada 2007-2009,
în
2
cu valoarea minimă în 2009 cu
aproximattiv 95% mai mică faţă dee valoarea din
d 2007 urm
mată de o uşooară creştere în 2010
respectiv 2011,
2
valoaree cu aproxim
mativ 92% mai
m mică decâât valoarea diin 2007;



Pb – a înnregistrat o sccădere continnuă în intervvalul 2007-22009, cu 81% mai mic în 2009
faţă de 20007, aceastaa fiind cea mai
m mică vaaloare rapo
ortată din perioadă.
p
Înn 2010
cantitatea totală anuuală raportattă are o miccă creştere faţă
fa de anul anterior iar în 2011
r
înreegistrează o nouă
n
scăderee cu aproxim
mativ 64% faaţă de 2010 respectiv
r
valoarea raportată
cu 63% faaţă de 2009, 89%
8
faţă de 2008
2
şi 93%
% faţă de 2007
7;



Cd – a înregistrat
î
o scădere con
ntinuă în inteervalul 2007-2009, cu 811% mai mic în 2009
faţă de 20007, aceasta fiind cea mai mică valoare rap
portată din perioadă. În
Î 2010
cantitatea totală anuuală raportattă are o miccă creştere faţă
fa de anul anterior iar în 2011
valoarea raportată a înnregistrat o no
ouă scădere cu aproximaativ 63% maai mică faţă de 2010,
cu aproxim
mativ 62% mai
m mică faţţă de 2009, cu 89% faţă de
d 2008 şi cuu 93% faţă dee 2007;



Hg – a avuut o evoluţiee generală deescendentă, cu
c o uşoară creştere
c
de 2%
% în 2008 urrmată de
o scădere cu 47% în 2009
2
faţă dee 2007 şi o mică
m
creşterre în 2010. Valoarea
V
raportată în
% mai mică faţă de 2010, cu 50% mai
m mică
2011 este cu 7% mai mare fată dee 2010 cu 5%
faţă de 20008 şi cu 49%
% mai mică faaţă de 2007;



NMVOC – în perioadda 2007-20111 a avut o evoluţie con
nstant descenndentă în annul 2011
d 2007, cu 75%
7
faţă
înregistrânnd cea mai scăzută valoaare raportată mai mică cuu 75% faţă de
de 2008, cu
c 57% faţă de
d 2009 şi cuu 43% faţă dee 2010;



PM10 – a înregistrat înn anul 2008 o scădere uşooară de 6% faţă de 20077 după care a urmat o
mportantă cu aproximativv 42% în anuul 2009. În inntervalul 20
009-2011, vaariaţia a
scădere im
fost sensiibil constantă. Cantitateaa totală naţioonală raportaată în 2011 este
e cu 3% mai
m mare
faţă de annul 2010, cu 7% mai miccă faţă de ceea din anul 2009,
2
cu 42%
% mai micăă faţă de
2008, cu 42%
4
mai miccă faţă de 200
08 şi cu 46%
% mai mică faaţă de 2007.
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3.1.5 Aten
nuarea și adaptarea
a
laa schimbăriile climaticee
Schim
mbări climattice - stare şii tendinţe (rrezumat):
Impacctul schimbăărilor climatiice acționeazză cao consttrângere asuupra tuturor aspectelor de
d mediu
existennte. Tendințeele actuale sunt
s
caracteriizate de verii uscate, schiimbări în mo
odelele de migrație
m
a
speciillor și mai mu
ultă presiunee asupra bioddiversității, crreșterea temp
peraturii, preecipitații, riscc crescut
de inuundații și creşşterea numărrului de evennimente meteeorologice exxtreme.
Descriiere
Confoorm scenariillor climaticee, în Româniia se așteaptăă ca temperaatura medie anuală spre sfârșitul
secoluului XXI să crească cu cca.
c
4 – 4.5°°C, spre deosebire de maarea majoritate a zonei temperat
t
continnentale unde se așteaptăă o creștere medie de 3 – 4°C. De altfel, ten
ndința de crreștere a
tempeeraturilor și scădere a nivelului prrecipitațiilor în România se poate observa deja și din
evoluțțiile înregistrrate în ultimii ani. Prim
mele 5 cele mai
m călduroasse și mai seccetoase luni iulie din
ultimii 61 de ani auu fost înregisstrate în ultim
mele 2 decennii.

Acțiunni pentru atennuarea și adaaptarea la sch
himbări clim
matice
Schem
ma europeanăă de comercializare a ceertificatelor de
d emisii de gaze cu efecct de seră (E
EU ETS)
este unn instrumentt creat pentruu a sprijini Statele
S
Membbre în vedereea promovărrii reducerii emisiilor
e
de gaaze cu efect de seră înttr-un mod eficient
e
din punct de vedere
v
econoomic.Acesta este un
instrum
ment util penntru atenuareea schimbăriilor climaticee.Mecanismuul are la bazăă principiul “cap
“
and
trade”” (limitează şi
ş comercializzează), astfell încât operaatorii care deţţin instalaţii în care se deesfăşoară
activittăţi reglemenntate de HG nr. 780/2006
6 au posibilitatea de a traanzacţiona certificatele
c
d emisii
de
de gazze cu efect de
d seră în situuaţia în care aceştia respectă limitelee pentru emissiile de CO2 stabilite
fie priin Planul Naţional
N
de Alocare,
A
fie ca urmare a alocării certificatelor din Rezerva pentru
instalaaţiile nou intrrate în schem
mă.
Cantittatea totală de
d emisii de gaze cu efecct de seră generată de insstalaţiile EU
U ETS în anuul 2012 a
fost dde 47857376 t CO2, com
mparativ cu valoarea dee 75172503t CO2, repreezentând num
mărul de
certificate de emissii de gaze cu efect de seeră alocate pentru
p
acelaşşi an. Luând ca referinţă emisiile
verificcate generatee de instalaţiile participannte la schem
mă în anul 20011, se obserrvă faptul că emisiile
au scăăzut în anul 2012
2
cu 6,6%
% faţă de anuul precedent, din cauza scăderii
s
prod
ducţiei industtriale, pe
fondull crizei econoomice.
Sub asspectul pondderii emisiiloor sectoareloor EU ETS înn totalul em
misiilor verifiicate, aferentte anului
2012, sectorul eneergie repreziintă 74,5% din
d totalul em
misiilor, aceest sector av
vând şi cel mai
m mare
misiile de CO
O2 generate de instalaţiille pentru
numărr de instalaţiii care intră sub incidenţaa schemei. Em
produccerea clinch
herului de cciment repreezintă 10,2%
%, în timp ce instalaţiiile pentru rafinarea
r
produsselor petroliiere au avut o pondere de 4,7%, iaar în cazul innstalaţiilor pentru
p
produucerea şi
processarea metalelor feroase (fontă,
(
oţel) ponderea
p
estte de 8,5%. Doar un proocent de 0,9%
% revine
instalaaţiilor pentruu fabricarea varului şi un
u procent de
d 0,2% revvine sectorulu
ui de energiie şi var
(reprezentat prin operatorul
o
SC
C Oltchim S..A.). Contribbuţiile emisiilor din sectooarele de prooducere a
produsselor ceramiice şi produucere a sticllei reprezintăă 0,4%, în timp ce ponnderea emisiilor din
sectoruul de produccere a celulozzei şi hârtiei este de 0,2%
%.
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Din tootalul de 234 instalaţii paarticipante la schema EU ETS în anull 2012, un prrocent de 56,,4% sunt
de tipuul „smallemiitters”- installaţii ale căro
or emisii veriificate sunt mai
m mici de 25
2 000 tone CO2/an,
din caare 93 instalaaţii au avut em
misiile verifficate mai m
mici de 100000 tone CO2/an. Un num
măr de 25
instalaaţii au emis în
î atmosferă mai mult de 500000 tonee CO2/an.
Acțiunni în agricuulturăşisilviccultură– au o contribuuție semnificcativă la combaterea efectelor
e
schimbbărilor climaatice, prin:


Realizareaa împăduririllor în vederea absorbţiei şi a sechestrrării emisiilor de gaze cu efect de
seră. Păduurile au o conntribuţie impportantă la reeducerea niveelului CO2 şi
ş purificareaa aerului.
Schimbăriile survenite în utilizareaa terenului (incluzând
(
îm
mpădurirea terenului
t
agrricol sau
neagricol) afectează înn mod direct balanţa carbbonului – în special, prinn înfiinţarea ppădurilor
tinere, cu viteză mai mare
m
de creşttere, care abssorb cantităţii mai mari dee CO2 în com
mparaţie
cu pădurile îmbătrânitee;



Utilizarea biomasei caa sursă de eneergie regenerrabilă;



Agriculturră ecologică care poate contribui semnificativ laa protejarea resurselor de
d apă şi
sol, conserrvarea biodivversităţii, dim
minuarea efeectelor schim
mbărilor climaatice.

Gospoodărirea şi amenajarea
a
pădurilor treebuie să deevină unul dintre
d
obiecttivele princiipale ale
Strateggiei naţionalle de prevennire a inundaţiilor. Păduurile joacă un
u rol importtant în regularizarea
debiteelor cursuriloor de apă, în asigurarea calităţii
c
apei şi în protejarrea unor sursse de apă im
mportante
pentruu comunităţille locale fărăă alte surse alternative dee asigurare a apei. Este caazul păduriloor situate
în perrimetrele de protecţie a rresurselor dee apă subterrane sau de suprafaţă, prrecum şi a pădurilor
p
situatee pe versanţiii aferenţi laccurilor naturaale şi de acum
mulare.
Păduriile au un rol
r importannt în menţin
nerea stabilităţii terenu
urilor, inclussiv pentru controlul
c
eroziuunii, alunecărrilor de tereen sau avalannşelor. Împăăduririle cu specii indiigene vor viza de
asemeenea terenurile agricole cu problemee de eroziunee şi pericol de
d alunecare. În concluziee, pentru
asigurrarea gospod
dăririi durabiile a pădurilo
or, care estee unul din obbiectivele prrincipale ale politicii
naţionnale forestierre, apare neccesitatea apllicării măsurrilor cu scopu
ul îmbunătăţţirii managem
mentului
păduriilor pentru crreşterea valoorii economicce, ecologicee şi multifunccţionale a aceestora.
Românnia are o frrecvenţă ridicată de aparriţie a inunddaţiilor, în sppecial primăăvara datorittă topirii
zăpeziii şi a blocărrii râurilor cuu blocuri de gheaţă, preccum şi vara din
d cauza plooilor torenţiaale, când
debiteele râurilor crresc peste coota normală. În ultimii 166 ani, frecvenţa de produucere a inunddaţiilor a
crescuut, fiind o coonsecinţă a schimbărilor
s
r climatice, a defrişărilorr ilegale darr şi datorită lipsei în
unele zone a infraastructurii dee prevenire a inundaţiiloor. Conform ultimelor daate statistice la nivel
e în creşteere.
europeean şi naţionnal, frecvenţaa şi intensitattea acestora este
Cele m
mai importannte măsuri pentru
p
proteccţia resurseloor de apă şi sol vizeazăă agromediull. Aceste
măsurri sunt compplementare, în
î sensul că sprijinul acoordat pentru înfiinţarea culturilor
c
veerzi va fi
accesiibil fermierilor care deţinn terenuri araabile şi va contribui pe sccară largă la reducerea
r
pierderilor
de nuttrienţi şi a erroziunii soluului, iar împăădurirea are capacitatea de
d a rezolvaa probleme severe de
eroziuune a solului, inclusiv pe
p suprafeţe puternic deegradate. Măăsura contribbuie şi la reeducerea
consum
mului de îng
grăşăminte diin agriculturăă, participândd şi în acest fel la protecţţia resurselorr de apă.
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3.1.6 Eneergie
Energgie - stare şi tendinţe (reezumat):
Consuumul total de
d energie înn agriculturăă și silvicultură a înreg
gistrat o tendință de creeștere în
perioaada 2007 - 2011, în tim
mp ce conssumul de ennergie în in
ndustria alim
mentară a sccăzut cu
aproxiimativ 22%.
Descriiere:
Producţia şi utilizaarea energiei din surse regenerabile din
d sectorul agricol
a
sunt înncă scăzute, astfel că
doar 2,5%
2
din prooducţia totalăă de energie regenerabilă
r
ă la nivel națiional a proveenit în anul 22011 din
sectoruul agricol, comparativ
c
cu 9,8% în UE27.
U
În schhimb, cca. 699,1% din eneergia regeneerabilă la
nivel național
n
în annul 2011 a provenit
p
din sectorul
s
foresstier, comparrativ cu 48,33% la nivelull UE 27.
În perrioada 2009 - 2011, prodducţia de ennergie din suurse regeneraabile proven
nită din agriccultură și
silvicuultură a scăzu
ut cu 6,8% (dde la 3.864 kTOE
k
la 3.6001 kTOE) .
Românnia dispune de
d o varietatte de surse dee energie reggenerabilă, daar capacitatea de valorificcare este
redusăă ca urmare a limitărilor tehnologice,
t
a eficienţei economice
e
ş a restricţiilor de mediuu.
şi

3.1.7 Săn
nătatea popu
ulației
Sănăttateapopulațției- stare şi tendinţe (reezumat):
Mai multe
m
boli sunt
s
legate direct sau indirect
i
de problemele de mediu. În special poluanții
p
atmosferici au fostt identificați ca factori im
mportanți caree influențeazză sănătatea umană.
u
Descriiere:
Efectee ca urmare a poluării aerrului:
În perrioada 1997--2008, 13-622% din popuulaţia urbannă a Europeii a fost expuusă la conceentraţiile
particuulelor în suuspensie (PM
M10) din aeerul înconjurrător care au
a depăşit vaalorile limităă pentru
proteccţia sănătăţii umane stabbilite de legiislaţia europeană. Se ştiee însăcă în cazul particuulelor în
suspennsie, datorităă acţiunii lorr diferite prin
n compoziţiee, dimensiunne şi timpul de
d expunere efectele
adversse asupra săn
nătăţii pot să apară, de asemenea, şi
ş la valori medii
m
zilnicee situate sub valorile
limită de protecţia sănătăţii um
mane.
Grupaa de vârstă cea mai vulnerabilă sunt copii, pentruu că organissmul nu este încă dezvolltat și îşi
petrecc mult timp înn aer liber.
Princippalii indicattori de sănăătate care poot fi influennțați de poluuarea aeruluii se referă la
l bolile
respiraatorii și carddiovasculare, mortalitateaa fiind indicaatorul cel maai fidel în evvaluarea unuui anumit
process.
Urmărrind indicato
orii de sănătate- mortaalitate cardiio-vasculară și respirato
orie, putem avea o
monitoorizare indirrectă şi a acţţiunii potenţaatoare pe care poluarea atmosferică o poate aveea asupra
stării de
d sănătate a populaţiei.
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Mortaalitatea prin afecţiuni
a
resspiratorii conntinuă să ocuupe un proceent semnificcativ din morrtalitatea
generaală. Astfel, se obserrvă că po
onderea moortalității prrin afecţiun
ni respiratoorii din
mortallitateageneraalăîn mediull urban estee mai maree decât ponnderea înregiistratălanivelldejudeţ,
expliccabil prin fap
ptul că aerul din mediul urban
u
este mult
m mai poluuat, la aceastaa contribuindd în mod
semnificativ poluaarea provenittă din traficul rutier.
În anuul 2012 nu s-au înregistraat epidemii hidrice în rânddul populațieei. Cele mai frecvente inntoxicații
cauzatte de apa pootabilă sunt intoxicațiile
i
cu apă conssumată din fântâni
f
conttaminate cu nitrați și
nitriți,,peste valorille concentraţţiilor maximee admise.
În acest caz, impacctul asupra sănătății umane se manifeestă în speciaal asupra nou
u născuților.
a) Bolile cu transmitere
t
h
hidrică
sunt încă
î
reprezenntative pentru
u sanatatea populaţiei.
p
Prrincipala
cale de trransmitere este
e
cea dirrectă - prin ingestia dee apă și con
nsumul de alimente
contaminaate prin apă. Calea secuundarăde traansmitere pooate fi prin spălare și îmbăiere
î
(leptospirooza, schistosstomiaza, tullaremie) și prin
p inhalare (aerosoli cu
u Legionellaa). Bolile
cu transmiitere hidrică pot fi: boli bacteriene,
b
viirale și parazzitare..

Substaanțele chimiice toxice dizolvate
d
înn apă au effecte negatiive importan
nte asupra sănatății
organiismelor vii, dar
d și asupra omului.
Datoriită multiplellor riscuri pe
p care le reeprezintă appa poluată pentru sănătaatea oamenillor, s-au
stabiliit o serie de criterii
c
obligaatorii pentru potabilitateaa apei, dintree care și param
metri chimicci.
Relaţia doză-efecct descrie corelaţia
c
din
ntre intensitaatea efectelo
or pentru sănătate
s
și ddoza de
d
efectele agenţţilor chimici se clasificăîîn:
expunnere.În funcţiie de relaţia doză-efect,
a)

Efectele cu
u prag pot fi caracterizatee pe baza urm
mătorilor inddicatori:

NOAEL, care reprezinntă nivelul pâăna
p
la caree nu se deceeleaza prin testele
t
actualle efecte
adversse. Acest nivvel se stabileșște experimeental.
LOAEL, este
e nivelul lla care apar cele mai miici efecte adv
verse, la loccul expus com
mparativ
cu lotuul martor.
Doza efectivă, esste concentrraţia care determină
d
o creştere seemnificativă a efectului advers,
compaarativ cu lotuul martor.
-

NOEL, nivvelul până laa care nu se observă
o
nici un
u efect (pozzitiv sau advvers).

b)
Efecte fărră prag, se refera
r
în speecial la efecttele cancerig
gene. Simplaa prezenta a acestor
factorii în mediul nostru
n
de viațță indicăprobbalitatea de apariţie
a
a efeectului. Cu câât crește concentraţia
substaanţei în mediuu crește și prrobalitateaefe
fectului canceerigen.
Ca inddicator pentrru caracterizaarea efectuluui fără prag se
s folosesc riiscul acceptaabil și doza specifică
s
de riscc.
Transm
miterea hidriică a substannţelor toxice prezintă
p
unele particulariități:
•

apa asigurră un grad maare de diluțiee pentru subsstanțele toxicce;
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•
substanțele toxice dinn apă se con
ncentrează înn organisme acvatice, deeterminând și
ș o cale
m;
alimenntară de aporrt a toxiculuii în organism
•
solubilitatea influențeează toxicitaatea prin traansportul la distanță al toxicului, pe când
nd astfel toxiicitatea apei..
substaanțele insolubbile sedimenntează, scăzân
Cianurrile și/sau nittrații devin toxici peste o anumită conncentraţie (concentraţie prag).
p
Metaleele grele, ciaanurile, nitrațții și alte subbstanțe chimiice, atunci câând ating con
ncentraţii creescute în
apă saau în produseele acvatice, ce servesc ca
c hrana penttru om (peștee, scoici, etcc.) pot exerciita efecte
toxicee sau chiar lettale.
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3.1.8 Peissaj şi patrim
moniu
Peisajj şi patrimon
niu - stare şii tendinţe (rrezumat):
Dezvooltarea zonellor rurale reeprezintă un factor care poate afectaa în mod diirect/indirect mediul.
Peisajuul cultural și siturileepatrimoniullui naționallfac parte din identitatea Romââniei şi
necesiităprotecție din
d punct de vedere
v
al asppectelor de mediu.
m
Descriiere:
Legeaa nr. 451/200
02pentru ratificarea Coonvenţiei eurropene a peiisajului
Evoluțțiile tehnicilor de produccție agricolă, silvică, inddustrială și minieră
m
și pooliticile în maaterie de
amenaajare a terittoriului, urbbanism, trannsport, infraastructură, tu
urism și ag
grement, preecum și
schimbbările economice mondiaale continuă în multe cazzuri să acceleereze transforrmarea peisaajelor.
Obiecttivul Conven
nției este proomovarea pro
otecției peisaajelor, manaagementul și amenajarea acestora
și orgaanizarea coopperării europpene în acestt domeniu.
O atennţie specialăă trebuie acoordată impacctului asupra peisajului,, la nivelul fiecăruia dinn cele 3
compoonente ale sale:
s
elementtele culturalle (aşezări, infrastructură
i
ă, construcţiii, activităţi umane),
biodivversitatea, strructura geom
morfologică (relief,
(
caracteristici geollogice, hidro
ologice). Inteervenţiile
umanee cu impact negativ asuppra peisajuluii, în funcţie de
d gravitate, sunt următooarele:


Distrugeree – pierderi semificativee la nivelul tuturor celoor 3 componnente ale peeisajului.
Acestea suunt cauzate în
î principal de
d dezvoltării urbanistice intensive innadecvate meediului şi
arhitecturiii locale, schhimbarea fuuncţiunii tereenurilor, deffrişări, transsformarea raadicală a
așezărilorttradiţionale (îndesire,
(
dem
molări, schim
mbări de funccţiuni);



Degradaree – transforrmări puternnice la niveelul componnentelor, carre însă nu schimbă
caracterul unitar. Acesstea sunt cauuzate de: deteriorări la niivelul biodivversităţii (am
menajarea
spaţiilor verzi
v
urbanee cu specii alohtone, neglijarea
n
şi abandonul spaţiului ppublic în
favoarea trraficului rutiier), pierderii culturale (trransformări ale
a elementeelor de constrrucţie cu
derogări de
d la legislaţia în vigo
oare, urbanism intensiv de factură nesustenabbilă, fără
planificaree strategică, cartiere suburbane lipsitte de identitate, infrastruuctură şi inteegrare în
organismu
ul oraşului, abandonarea
a
tradiţiilor), poluare ( caauzată de deepozitarea deeşeurilor,
poluarea aerului,
a
apeloor şi terenurillor);



Agresiuni – acţiuni puunctuale cu impact majoor la nivelul tuturor com
mponentelor. Acestea
b
exxploatări
sunt cauzaate de activităţile econoomice şi turiistice, precuum cariere, balastiere,
forestiere, pârtii de skki și altele asemenea - care se dessfăşoară în mod nesusteenabil şi
cauzează modificareaa formelor de relief, depozitareaa deşeurilor, dezechiliibre ale
ecosistemeelor, lipsa dee continuitatee în politicile de amenajjare a teritoriiului.

Legisllația din Roomânia asiguură protecțiaa monumentelor istoricee prin Legeea nr. 422/22001 din
18/07//2001 privindd protejarea monumentellor istorice.
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3.1.9 Utillizarea teren
nurilor agrricole
Utilizaarea terenurrilor agricolle - stare şi tendinţe
t
(rezzumat):
În ceeea ce priveștee suprafața fondului
f
funciar, a existaat o ușoară scădere
s
a supprafeței agriccole și o
ușoarăă creștere a zonelor de păduri
p
și vegetație foresstieră din afa
fara Fondului Forestier Național,
N
observvată în perioada 2006 - 2011. Se remarcăpraacticarea agrriculturii inttensiveîn defavoarea
agricuulturii extensiiveprietenoaase cu mediull. O mare parrte a terenuriilor agricole rămâne neuttilizată.
Descriiere
O marre parte dinn terenul agrricol rămânee neutilizată din cauza funcționării
f
necorespunzzătoare a
piețeloor de produsse agricole, risc
r generat de acțiunea factorilor naaturali, litigii între proprrietari de
terenuuri, etc. De asemenea, în conform
mitate cu meetoda de uttilizare a teerenului, se observă
prevallențasistemullui intensiv (61,1%
(
din SAU
S
în 2010)) în defavoarrea sistemulu
ui extensiv, prietenos
p
cu meediul (38,9%)). În ceea cee privește pășșunile, explooatarea extennsivă a cresccut în perioadda 20052010. În conformiitate cu sisteemul de culttură, mai muult de jumăttate din livezzi sunt explooatate în
sistem
m extensiv (cllasic).
În Rom
mânia, supraafața agricollă utilizată (SAU) este îîn scădere, teendinţă mannifestată şi laa nivelul
UE-277. În perioad
da 2005 - 20010, SAU a scăzut cu 4,5%.
4
Din punct
p
de veddere al categgoriei de
utilizaare, terenul arabil
a
are ponnderea cea mai
m mare (62,,4%), urmat de pășuni și fânețe (33,99%), însă
ambelle categorii manifestă o tendință dee scădere. Culturile
C
perm
manente și grădinile dee familie
prezinntă o tendințăă pozitivă.
Distribbuția regionnală a SAU variază în funcție de varietatea reeliefului și de condițiille socioeconom
mice. Supraffața cultivatăă în agricultuura ecologicăă este încă redusă, dar maanifestă o tenndință de
creșterre.
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3.2 Evoluția probabilăă a mediu
ului, fără implemen
ntarea prog
gramului
(alternatiiva"zero")
În cazzul în care Prrogramul Naațional de Deezvoltare Rurrală 2014-20020 nu este im
mplementat, efectele
se vorr manifesta în
î principal în domeniuul conservării biodiversittății, calitățiii apei, a soluului și a
aeruluui, schimbărilor climaticee, sănătăţii șii calităţii vieeții locuitorillor din mediiul rural, a reesurselor
naturaale, peisajuluui și a patrimoniului cuultural. Urmăătoarele efeccte ar puteaa fi de aștepptat dacă
PNDR
R 2014-2020 nu este impllementat:
Biodivversitate:


Scăderea biodiversităățiiîn zonelee agricole,caa urmare a neaplicării normelor de ecogice sau a alltor practici agricole
condiționaalitate, a praacticilor speccifice agricuulturii ecolog
extensive tradiționale,, în urma in
ntensificăriiaactivităților agricole ca rezultat al creșterii
m mari de prroduse agro--alimentare;
economicee și cererii diin ce în ce mai



Scăderea biodiversităț
b
ții în zonelepprotejate NA
ATURA 20000 importantee pentru uneele specii
sălbatice sau asociatee cu înalta valoare naaturală, din cauza praccticilorneglijeente din
agriculturăă și silviculttură, fapt cee conduce laa persistențaa amenințărillor la adresaa multor
specii și habitate;



Amenințărri la adresa biodiversităății, ca urm
mare a aband
donului activ
vităților agriicole, în
special în
n zonele affectate de constrângeri
c
naturale șii factori lim
mitativi clim
matici și
pedologicii, pierderi în suprafața ag
gricolă;



Dispariţia speciilor şi raselor loocale de aniimale în pericol de abandon ca uurmare a
productiviității reduse în
î raport cu alte
a rase ameeliorate,mai competitive;
c



Amenințărri la adresa biodiversităății (de exem
mplu, schimb
bări în distriibuția speciiilor, rate
crescute de
d dispariție, schimbări înn timpii de reeproducere, schimbări
s
în lungimea sezoanelor
de creștere a plantelorr, etc.), ca urmare
u
a maanifestării efe
fectelor schim
mbărilor clim
matice și
nor măsuri dee adaptare a agriculturii.
neluării un



Cunoștințeele reduse ale fermieriilor în ceeaa ce priveșște protecțiaa mediului, inclusiv
conservareea biodiversiității;



ii ca urmare a continuăriii aplicării deeintervenții frecvente
Scăderea biodiversităț
b
f
priin lucrări
silvotehnicce, în contexxtul intensificcăriiexploatăării resurselorr forestiere;



Utilizarea ineficientă a serviciilor ecosistemice
e
e, aplicarea deficitară
d
a politicilor de mediu și
de planifficare spațiaală a unitățților teritoriial administtrative (ex.:Planuri Urbbanistice
Generale, Planuri de am
menajare territorial zonale).

Apă


Eficiență redusă în folosirea
fo
apeei în agriculltură ca urm
mare a utilizzării unor teehnologii
învechite și
ș a nereabiliitării rețelei decanale
d
de irigații;
i



Reducereaa capacitățiii de retențiie a apei la nivel naațional cauzzată de gesstionarea
necorespuunzătoare a teerenurilor;



Sisteme dee apă și canaalizare inadeccvate în zoneele rurale, cu
u impact asuppra calității apelor;
a
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Riscul de expunere a apelor
a
în zonnele vulnerabbile din cauzaa gestionării necorespunzzătoare a
gunoiului de grajd;



Riscul de poluare a appei în zonelee afectate dee intensificarrea agriculturrii, zone în care
c
s-ar
putea aplicca practici sppecifice agricculturii ecoloogice.



Degradareea progresivăă a solului (eroziune,
(
compactare, deficit
d
de nuutrienți, reduucere de
humus și activității
a
miicrobiene, coontaminare, acidifiere,
a
ettc) datorită aplicării
a
unorr sisteme
inadecvatee de management al terennurilor. Daunnele provocaate de degrad
dare sunt pieerderi ale
solului ferrtil, reducereea randamenntelor, colmaatarea fluxurrilor, o mai mare nevoie pentru
irigare și fertilizare pentru a obține
o
culturri adecvate,, etc), creștterea processelor de
compactarre a solului;



Continuarea degradării chimice a solurilor
s
din cauza acidifi
fierii solului;



Reducereaa conținutuluui de carbon organic și capacității de captare a caarbonului în soluri și
reducerea fertilității soolului;



Amenințărri asupra calitățiisolulu
uicaurmare a inundațiiloor - excesu
ul de umidiitate sau
obturarea hidrică a soolului care du
uce la deteriiorare (pierdderi ale cultuurilor, daunee cauzate
apei soluluui și eroziuniii eoliane, leșșierea stratullui de humuss, etc).



Poluarea aerului
a
(de exxemplu, PM 2.5 și PM 100) ca urmaree a activitățilo
or agricole;



Creșterea nivelului em
misiilor de GES
G
urmaree a aplicării unui managgement inaddecvat al
gunoiului de grajd, utilizării de teh
hnologii învechite, utilizăării de practicci agricole inntensive;

Sol

Aer

Menținereea unui nivell actual alem
misiilor de GES
G
ca urm
mare a ratei de
d captare scăzută a
carbonuluii pe suprafețțele împăduriite a căror suuprafață nu este în creșterre.
Schim
mbări climaticce şi energie


Creșterea nivelului em
misiilor de GE
ES care condduce la maniffestarea schim
mbărilor clim
matice;



Tehnologiii învechite care
c produc cantități
c
exceesive de polu
uanți și de gaze cu efect de
d seră;



Accentuarrea efectelorr negative ale
a schimbărrilor climaticce ca urmarre a mențineerii unui
sistem de irigațiinefunncțional;



Menținereea unuiconsuum ridicat de energie în prrocesele de producție;
p
Nivelredus de exploataare a surselorr de energie regenerabilăă.

Calitattea vieții și sănătății
s
publlice


Menținereea unei econnomii rurale slab
s dezvoltaate, lipsa loccurilor de muuncă în zonelle rurale,
rata ridicaată a șomajuului, care, la rândul său reflectă
r
calittatearedusăa vieții popullației din
mediul rurral;
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Menținereea unui gradd redus deoccuparea forțței de munccă în agriculltură, venituuri medii
scăzute peentru fermierri, ceea ce duuce la un nivvel de trai maai scăzut al populației
p
dinn mediul
rural;



Menținereeagradului dee ocupare all fermierilor în vârstă și cu un nivell redus de caalificare,
schimbareea generațiiloor se realizeaază într-un rittm lent și red
dus;



Valoarea adăugată
a
scăăzută a produ
uselor agricolle și forestierre;



Atenuareaa producției agricole asociată cu crizze ale vânzărrilor pe piațaa internă, diizolvarea
activitățiloor non-agricoole din zoneele rurale și,, prin urmarre, un nivel redus al activităților
diversificaate, dependennța economieei locale de agricultură;
a



Ferme depășite din punct
p
de veedere tehnoloogic care coonducla prooducerea de produse
necompetiitive pe piațăă, de multe ori
o de slabă calitate
c
și neaatractive;



Pondere scăzută
s
a prroduselor auutohtone pee piață, imp
porturi de produse agriccole din
străinătatee, de multe ori de slabăă calitate șii care nu co
orespund cerrințelor stanndardelor
naționale și
ș europene pentru
p
siguraanța alimenteelor;



Menținereeaunor tehnologii învechiite și poluantte, cu impact negativ asu
upra mediuluui și care
pun în perricol sănătateea umană, un
n procent ridiicat de mecannisme și tehnnologii depășșite;



Menținereea ponderii feermierilor neeinstruiți caree nu aplică pentru
p
accesaarea diferiteloor forme
de sprijinn existente (de exempllu, moderniizarea explooatațiilor aggricole, conssolidarea
competitivvității, inovaație și orienntare către piață,
p
promoovarea spiriitului antrepprenorial,
pregătirea și managem
mentul impleementării afaacerilor pentrru fermele mici,
m
tinerii fermieri,
înființareaa de organizaații și grupurii de producattori, etc.);



Amenințărri pentru seccuritatea alim
mentară ca uurmare a efeectelor negattive ale schimbărilor
climatice - secetă exceesivă, inundaații, chiar și ca rezultat al
a cultivării de
d culturi aggricole în
zonele polluate;



Lipsa tran
nsferului dee cunoștințe științifice în practică pentru rezo
olvarea probblemelor
specifice, cooperarea slabă între cercetare
c
și ppractică, connsultanță și activități
a
de formare
slabe;



Lipsa servviciilor de baază în comunnitățile rurale, lipsa investtițiilor în insttalații de connsolidare
a așezărilor, ceea ce duce la reeducerea atraactivității loocalităților ruurale în term
meni de
dezvoltaree a funcțiilor lor fie de reccreere fie de cazare / locuuire;



Disparității regionale semnificative
s
e între nivellurile de dezzvoltare a așșezărilor rurrale, mai
ales subdeezvoltarea așezărilor ruraale în regiunille marginalee;



Conștientiizarea redusăă a problemelor de mediuu de către poppulație, prefe
ferințe ale unuui stil de
viațăcare nu
n corespundde cu princippiile și criteriiile dezvoltărrii durabile;

Resursse naturale și deșeuri


Lipsa inveestițiilor în modernizareea unităților de procesare și menținnereaunor teehnologii
depășite, cu
c impact negativ asupra peisajului șii a elementellor sale și a resurselor
r
natturale;



Efecte neggative asupraa resurselor de
d apă;



Pondererid
dicată a canntității de deeșeuri provenite din surrse agricole, grad insufiicient de
gestionareea acestor deșșeuri și de elliminare a im
mpactului neg
gativ asupra mediului;
m
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Nivel scăzzut de valorifficarea deșeuurilor biodegradabile;



Sănătate precară
p
a ecoosistemelor forestiere coontinuă, deteeriorarea ecoosistemelor forestiere
f
din cauzad
dăunătorilor și aefectelorr schimbăriloor climatice;



Scăderea potențialuluii de absorbțție și retențiee a apei de către solul de pădure ce
c are ca
urmare dim
minuarea funncțiilor princcipale ale păddurilor;



Persistențaa conflicteloor de interesee între utilizaarea econom
mică a ecosisstemelor foreestiere și
performannța funcțiilorr lor de producție, în special întrre conservarrea biodiversității și
protecția resurselor
r
dee apă, lipsa de
d forme speecifice adecv
vate de gestiionare a păduurilor de
protecție preferându-se
p
e doar funcțiia lor de prottecție.

Patrim
moniu culturaal, peisajul șii utilizarea teerenurilor


Valorificaarea redusă a obiectivelorr culturale diin zonele rurrale și promoovarea insufficientă a
acestora;



Menținereea unui nivel ridicat de fraagmentarea suprafețelor
s
agricole;



Lipsa investițiilor în modernizareea unitățilorr și persistennța unor teh
hnologii deppășite cu
impact neggativ asupra peisajului șii a elementelor sale și a reesurselor natturale;



Lipsa de servicii
s
de baază în comunnitățile ruralle, ceea ce co
onduce la reeducerea atraactivității
zonelor ruurale;



Disparității semnificative de dezvolltare între zoonele rurale și
ș cele urbanee;

4. Caracteristiciile de mediu
u ale zonelo
or care pot fi afectate în mod sem
mnificativ
DR 2014-20220
prrin implemeentarea PND
PNDR
R 2014-2020 se adreaseazză întreguluii teritoriu națțional, nefiin
nd cunoscutee localizări teeritoriale
concreete ale activittăţilor planifficate (niveluul strategic all PNDR 2014
4-2020 este la
l scara întreegii ţări).
Princippalele caractteristicile dee mediu,care pot fi afecttate în mod semnificativv prin implem
mentarea
PNDR
R 2014-20200 sunt reprezzentate de: biodiversitat
b
tea, apa, solu
ul. Acesteaaau fost prezeentate în
cadrull Capitolului 3 și au fost evaluate
e
în cadrul
c
prezenntului raport la nivel geneeral.
Detaliii ale caraacteristicilor de mediuu din zoneele unde vor fi im
mplementate concret
proiecctelesusţinutee de Program
m vor fi desccrise în cadruul procedurilor EIA/EA aferente
a
perioadei de
implem
mentare a Prrogramului.

5. Prrobleme de mediu existeente relevan
nte pentru PNDR
P
Biodivversitatea
Amennințări directee asupra bioddiversității înn Romania înn relație cu ob
biectivele PN
NDR
 Conversiaa terenurilor ;
 Dezvoltareea infrastructurii;
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Extindereaa şi dezvoltarrea aşezăriloor umane;
Supraexplloatarea resurrselor naturaale;
Speciile innvazive ;
Poluarea.

urilor
Conveersia terenu
Dintree amenințărille enunțate anterior
a
ca urrmare a obieectivelor PND
DR 2014-2020 o atenție crescută
trebuiee alocată connversiei terennurilor. Aceaastă amenințțare reprezinttă cauza prin
ncipală a pieerderii de
biodivversitate, duccând la degraadarea, distrrugerea şi fraagmentarea habitatelor
h
şi implicit la declinul
populaaţiilor naturaale.
În preezent, converrsia habitatellor naturale se
s menţine ca
c o ameninţţare directă, vizibilă în sppecial în
următooarele cazurii:
 Drenarea pajiştilor
p
um
mede şi conveersia acestoraa în terenuri arabile;
 Regularizaarea râurilor şi distrugereea ecosistemeelor aluviale;
 Împădurirea pajiştilor cu productivvitate scăzutăă şi a habitattelor de stepăă, consideratte uneori
date”;
în mod exagerat de căttre autorităţi ca fiind tereenuri „degrad
 Distrugereea vegetaţieii arbustive pentru
p
extinnderea supraafeţelor păşuunilor sau înn scopul
dezvoltării turismului;
 Abandonaarea pajiştilorr şi păşunilorr, în special în
î zonele înaalte, mai greuu accesibile, care vor
fi invadatte de vegetaţiia forestieră.
Dezvooltarea infra
astructurii și extindereaa şi dezvoltarrea aşezărilor umane
 Pierdere definitivă
d
de specii și habitate de interres conservattiv național/ccomunitar;
 Fragmentaarea habitateelor și blocarea căilor de migrațiee a organism
melor. Fragm
mentarea
habitatelorr apare şi attunci când există
e
aglomerări mari de
d locuinţe, dar
d şi în cazzul celor
izolate, daatorită constrrucţiei suplim
mentare de ccăi de access şi utilităţi. Construirea haotică,
fără respeectarea unei stategii de urbanism
u
cooerentă şi coonsecventă conduce
c
la utilizarea
u
nejudicioaasă a zoneloor destinate pentru consttrucţii și exttinderea aceestora în dettrimentul
celor naturrale.
Conseecinţele majo
ore asupra biiodiversităţii se regăsesc într-o seam
mă de modificcări semnificcative de
ordin calitativ şi caantitativ în structura şi fu
uncţionarea ecosistemelo
e
or. Din persppectiva princcipiilor şi
c
ş utilizare durabilă a componenteelor biodiveersităţii, prinncipalele
şi
obiecttivelor de conservare
conseccinţe relevannte sunt:
 Manifestarrea unui prooces activ de
d erodare a diversităţii biologice care se expriimă prin
dispariţia unor
u
specii;
 Fragmentaarea habitateelor multor specii şi înntreruperea conectivităţii
c
i longitudinaale (prin
bararea cu
ursurilor de apă) şi lateerale (prin îîndiguirea zoonelor inunddabile, blocaarea sau
restrângerea drastică a rutelor de migraţie a speciilor dee peşti şi a accesului la locurile
p
reprodducere şi hrăn
nire);
potrivite pentru
 Modificarea amplă, unneori dincoloo de pragul critic,
c
a conffiguraţiei strructurale a bazinelor
b
a
asociattă cu reduceerea semnifi
ficativă a caapacităţii
hidrografice şi a currsurilor de apă,
d a absorbii presiunea factorilor an
ntropici caree operează la scara
sistemelorr acvatice de
bazinului hidrografic
h
ş cu creştereea vulnerabiliităţii lor şi a sistemelor socio-econom
şi
mice care
depind de acestea;
 Simplificaarea excesivvă a structu
urii şi capacităţii mulltifuncţionalee ale form
maţiunilor
ecologice dominate sau formate exclusiv dinn ecosistemee agricole inntensive şi creşterea
c
materiale şi energetice
e
co
omerciale;
gradului loor de dependdenţă faţă de input-urile m
 Destructurrarea şi redducerea capaacităţii prodductive a co
omponentelorr biodiversităţii din
sectorul aggricol.
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Apa
c nitrați
Poluaarea apelor cu
În mood natural niitraţii (NO3)) și fosfaţii (PO4)
(
din aape provin din dejecţiile animalelor acvatice
(peştillor cu precăădere), din solul
s
ce form
mează cuvetta lacustră sau
s din desccompunerea materiei
organiice specificee acviferuluii. Surplusul de fosfaţi şi nitraţi prrovine din activităţile
a
anntropice,
respecctiv din dejeecţii umane și din diversse surse inddustriale și agricole
a
(îngrrăşăminte șii dejecţii
animaaliere). Agriccultura şi creşterea animaalelor antreneează o poluaare importanttă în apele suubterane,
cel maai adesea cum
mulativă și persistentă în straturile dee apă.
La nivvelul întregiii ţări, existtă un numărr de 1963 localităţi stabbilite drept zone vulnerrabile la
poluarrea cu nitraaţi, repartizaate în cele 8 regiuni de dezvoltaare economiică.Pentru reeducerea
potenţţialului de po
oluare cu nitrraţi în zonelee vulnerabile se impun urrmătoarele măsuri:
m
 utilizarea metodelor specifice
s
sisttemelor de agricultură
a
durabilă
d
și biologică:
b
planuri de
fertilizare cu respectarrea normelorr de aplicare şi a condiţiilor de utilizaare a îngrășăămintelor
s
cu appă, inundate sau acoperiite cu zăpadăă; rotaţia
pe terenurrile în pantă,, terenurile saturate
culturilor. Culturile de leguminnoase perenne (dar şi anuale) sunnt preferatee pentru
p
îmbunătăţirea bilanţuluui azotului înn sol, utilizarrea de materriale organicee reziduale provenite
c
, în combinnaţie cu
din sectorrul zootehnnic (de prefferinţă a ceelor solide compostate)
îngrăşăminntele chimice pentru asigurarea cu nutrienţi
n
a cu
ulturilor dar şi
ş pentru connservarea
stării de feertilitate a soolului. Dozelle de îngrăşăăminte, ce urm
mează a fi aplicate,
a
sunt stabilite
pe baza caalculelor de bilanţ a elem
mentelor nuttritive din sool în scopul evitării
e
supraadozării,
mai ales înn cazul azotuului, atât pen
ntru reducereea cheltuielillor de produucţie, cât și a poluării
mediului;
 depozitareea reziduuriilor zootehn
nice trebuiee să respeccte anumite reguli, înn scopul
minimizărrii poluării: depozitarea
d
a
acestora
în affara zonelor sensibile și departe
d
de suursele de
apă.
Cauzeele contaminării acviferuului freatic cuu azotaţi sunnt multiple şi
ş au un caraacter cumulattiv. Cele
două ssurse majore ale contaminnării cu azottaţi sunt:
 Spălarea permanentă
p
a solului im
mpregnat cuu compuşi cu
c azot prooveniţi din aplicarea
a
îngrăşăminntelor chimiice pe unelle categorii de terenurii arabile dee către preccipitaţiile
atmosfericce şi apa de la
l irigaţii;
 Evacuareaa de ape uzatte încărcate cu
c azotaţi în apele
a
de suprrafaţă.
Pentruu fermele zo
ootehnice trebuie să se aplice
a
următooarele tipuri de măsuri, în vederea reducerii
r
poluărrii cu nitraţi:
 Construcţiia/reabilitareea sistemelor de colectaree a apelor uzaate;
 Construcţiia/ modernizzarea/extindeerea/ reabilitarea staţiei de epuraree (treapta mecanică,
m
treapta bioologică, obligatoriu treaapta terţiară, dezinfecţie) – în cazul evacuării
e
în apele de
suprafaţă;
 Construcţiia/ impermeaabilizarea baazinelor de sstocare ape uzate/epurate
u
e şi utilizareea lor ca
apă de spăălare şi/sau irrigare;
 Construcţiia/reabilitareea platformellor de depozzitare a năm
molului rezulltat în urma epurării
apelor uzaate;
 Construcţiia platformeelor de stocaare a gunoiiului de grajjd (ferme cu
c pat uscatt) pentru
perioadelee de interdicţie a aplicăriii;
 Aplicarea BAT - IPPC (cele maii bune tehnici disponibile existente)) la nivelul fermelor
p
şi păăsărilor;
zootehnicee cu creştere intensivă a porcilor
 Întocmireaa Planurilor de
d fertilizaree;
 Alte tipurii de măsuri.
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Peisajj
Intervenţiile cu im
mpact negativv asupra peisaajului, în funncţie de graviitate, sunt urrmătoarele:


Distrugeree – pierderi semificativee la nivelul componenteelor ale peissajului. Acesstea sunt
cauzate înn principal de
d dezvoltări urbanistice intensive innadecvate meediului şi arhhitecturii
locale, scchimbarea funcţiunii
f
teerenurilor, defrişări,
d
transformareaa radicală structurii
s
tradiţionalle a localităţiilor (îndesiree, demolări, schimbări
s
de funcţiuni);



Degradaree – deteriorăări la niveluul biodiversiităţii (amenaajarea spaţiiilor verzi urrbane cu
specii auttohtone, negglijarea şi abbandonul spaaţiului publiic în favoarrea traficuluii rutier),
pierderi cuulturale (trannsformări alee elementelorr de construccţie cu derog
gări de la legislaţia în
vigoare, urrbanism inteensiv de factuură nesustenaabilă, fără pllanificare straategică, abanndonarea
tradiţiilor)), poluare (cauzată
(
dee depozitareea deşeuriloor, poluarea aerului, appelor şi
terenurilorr);



Agresiuni – acţiuni puunctuale cu impact majoor la nivelul tuturor com
mponentelor. Acestea
um cariere, balastiere,
b
exxploatări
sunt cauzaate de activităţile econoomice şi turiistice, precu
forestiere, pârtii de skki și altele asemenea - care se dessfăşoară în mod nesusteenabil şi
cauzează modificareaa formelor de relief, acumulareaa de deşeurri, dezechiliibre ale
ecosistemeelor, lipsa dee continuitatee în politicile de amenajjare a teritoriiului.
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6. Obiectivele dee protecția mediului
m
(O
Obiectivele SE
EA)
Obiecttivele SEA sunt
s
separatee de obiectivvele PNDR, deși se pot influența
i
recciproc și chiaar se pot
suprappune. Nu exiistă un set unnic de obiectiive de mediuu universal aplicabile.
a
Peentru fiecare plan sau
prograam trebuie să
s fie identifficate obiecttivele specifi
fice de mediiu, care refleectă starea actuală
a
a
mediuului și evoluțiia probabilă a acestuia.
Obiecttivele SEA arată
a
intențiaa generală, în
î timp ce inndicatorii rep
prezintă un punct
p
de refferință în
raport cu care vor fi evaluate performanțel
p
e Programului Național de
d Dezvoltarre Rurală. În general,
obiecttivele SEA see bazează pee strategii tem
matice care sunt
s
integratee în politicilee sectoriale existente
e
ale UE
E, Strategia de
d la Lisabonna și Strategiia de dezvolttare durabilă..
În urm
ma examinărrii politicilor, planurilor și
ș strategiiloor relevante şi
ş a obiectivelor asociatee (pentru
mai m
multe detalii a se vedeaA
Anexa B), auu fost identifficate o seriee de teme dee interes penntru SEA
(derivate din probllemele cheie de mediu și obiectivele de protecție a mediului):


biodiversittate, flora, faauna;



apă;



sol;



aer;



factori clim
matici (incluusiv energia);;



sănătatea populației;
p



active matteriale (deşeuuri şi resursee naturale); şii,



patrimoniu
ul cultural şi peisajul (incclusiv amenaajarea teritoriiului).

În etappa următoaree, a fost elabborată o listă inițială cu obiective
o
“prrincipale” preeliminare a SEA
S
şi o
serie dde sub-obiecttive asociate.
Setul ppropus de ob
biective de mediu
m
relevannte a fost stabbilit pe baza::


obiectiveloor de mediuu deja inclusse în politiciile, strategiille și reglem
mentările elabborate la
nivel comu
unitar, naționnal, regional sau local;



problemellor de mediuu relevante și tendințellor estimate pentru fieccare componnentă de
mediu, av
vând în veddere importaanța acordattă în cadrull programului ce face obiectul
evaluării;



comentariilor furnizatte de membbrii Grupuluui de Lucru ai Ministerrului Agricuulturii și
Dezvoltăriii Rurale, rezzultate ca urm
mare a primeei întâlniri deelucru din 033.04.2014.

Obiecttivele de meediu sunt gruupate pe tem
me de mediu. Aceste obieective vor coonstitui cadruul pentru
evaluaarea prioritățților, domeniiilor de intervvenție și măssurilor PNDR
R. Prin urmaare, este impoortant ca
obiecttivele pentruu mediul încoonjurător alee României, relevante peentru PNDR
R, să fie refleectate în
obiecttivele SEA. Acest
A
lucru va
v asigura căă performanțța probabilă a măsurilor PNDR este evaluată
în modd corespunzăător în compparaţie cu obbiectivele gennerale pentru
u mediul încconjurător. Evaluarea
E
prograamului propuus se va realliza, de asem
menea, pe baaza informațiiilor privind situaţia inițiială, fapt
ce imppune nevoiaa de indicatoori relevanţii pentru obieectivele gennerale ale SE
EA. Lista afferentă a
indicaatorilor potennțiali este preezentată mai jos.
j
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Tabeluul de mai joss prezintă o listă a obiectiivelor generaale preliminaare a SEA și a sub-obiecttivelor.

Obiecctivele SEA grupate pe teme de meediu
TEMA
A SEA

OBIE
ECTIV PRINCIPAL

BIODIIVERSITAT
TE,
FLOR
RĂ FAUNĂ

Mențiinerea și conssolidarea biodiversității

APĂ

SOL

Mențiinerea și îmb
bunătățireastăăriiapei

Proteejareacalitățiii,

cantitățții

SUB-OB
BIECTIV
 Mennținerea bioddiversităţii
de pe terenurile aagricole și
foresstiere;
 Îmbuunătăţirea stării de
conservare a speciilor
p
proteejate și a populației
totale a acestora [îîn special
de
im
mportanță
cele
comuunitarăși a ceelor aflate
în peericol];
 Proteejarea și îmbuunătățirea
calităății
și
întinderii
habittatelor natuurale și
semii-naturale;
 Reduucerea
fraggmentării
habittatelor și îmbuunătățirea
coneectivității habiitatului la
nivellul peisajului;
 Reduucerea
am
menințării
habittatelor și speciilor
indig
gene de cătree speciile
invazzive non-indiggene.
 Mennținerea
și
îmbu
unătățirea "sttăriibune"
aapeelor;.
Pentrru
ape
subteerane, din punct
p
de
vedeere
cantitaativ
și
calitaativ
(chimiic),
iar
pentrru ape de suprafață
(râurri, lacuri și ape de
coasttă) din punct de
d vedere
ecolo
ogic
(
(elemente
biolo
ogice, fizico-cchimice și
hidroomorfologice));
 Diminuarea poluuării apei
de suprafață șii apelor
subteerane
surse
din
„pun
nctiforme” și difuze;
d
 Creșterea
utilizării
r
eficiente a apei, reducerea
derilor de apă;;
pierd
 Proteecţia apelor împotriva
î
poluării (de ex. cuu nitraţi);
 Proteejarea
î
împotriva
efecttelor
dăăunătoare
naturrale
şi
antropice
(inunndaţii, secetă, poluarea
acciddentală).
 Consservarea
teerenurilor
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TEMA
A SEA

AER

-

OBIE
ECTIV PRINCIPAL
șifunccțiuniisolului

Îmbu
unătățirea callității aerului

FACTORII
CLIMATIICI
(INCLUSIIV
ENERGIA
A)

Atenu
uarea efecteloor schimbărillor climatice

SUB-OB
BIECTIV
agriccole
de
calitate
supeerioară (calittăți biofizice, versatilitatee, etc.);
 Proteejarea
pășunilor
perm
manente (prinn evitarea
abanndonului acesstora, dar
și a suprapășunatu
s
ului);
 Reduucerea contam
minării și
calității,
proteejarea
comppoziției și funcțiilor
solullui;
eroziunii
 Reduucerea
solullui.
 Reduucerea emissiilor de
poluanți atmosfeerici din
activ
vități de agriccole și de
creşttere
a
annimalelor
(zoottehnice).
 Reduucerea emissiilor de
gazee cu efect de seră
provvenite din activitățile
a
agriccole și zootehnnice;
 Creșterea graduului de
utilizzare a sursselor de
energgie cu emisii reduse
r
de
carboon ;
 Creșterea capaciității de
reținnere a carbonuului;
unui
 Prom
movarea
forestier
manaagement
favorrabil
coonservării
carboonului.
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TEMA
A SEA

OBIE
ECTIV PRINCIPAL
Adaptarea eficienttă la schimbăările climaticee

SĂNĂ
ĂTATEA
POPU
ULAȚIEI

Proteejarea
și
îmbun
nătățireasănăătățiișibunăsttăriipopulației

SUB-OB
BIECTIV
 Răsppundere la schhimbările
climatice prin adaaptarea la
acesttea (de ex. printr-o
utilizzare mai rațțională a
resurrselor limitatee de apă,
dezvvoltarea de culturi
rezisstente la secetăă, etc.);
 Reduucerea vulneerabilității
climatice
la schimbările
s
(inunndații, aluneecări de
terenn, evenimentte meteo
extreeme);
adaptării
 Facillitarea
speciilor și a habitatelor
h
prin
m
menținerea
habittatelor;
 Prom
movarea cellor mai
bunee practici în domeniul
eficienței energeetice, de
exem
mplu prin ecoonomii la
energgie,
econom
mii
de
capaacitate,luarea
în
considerare a beeneficiilor
mediiului
încoonjurător,
comuunicarea
rolului
eficienței energeetice în
reducerea factuurilor la
energgie și a costturilor de
sistem
m,dezvoltareaa
de
cultuuri rezistente la secetă,
etc.;
 Prom
movarea unorr măsuri
de gestionare
g
a solurilor
destiinate
să
conserve
carboonul
organic
(pierrderea netă dee materie
organ
nică în conndiţii de
încăllzire
a
climei,
constituie o prreocupare
majooră, dat fiind că solul
repreezintă cea mai
m mare
rezerrvă terestră dee carbon).
 Prom
movarea unui mod de
viațăă sănătos și reducerea
r
privind
inegaalităților
adressabilitatea la serviciile
mediicale;
sănătății
 Proteejarea
popuulației față dde riscul
îmbo
olnăvirilor geenerate de
factoorii din mediuul ambiant
și îmbunătățirea
î
calității
vieții;
 Creșterea accessului la
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TEMA
A SEA

ACTIV
VE
MATE
ERIALE
(DEȘE
EURI ȘI
RESU
URSE
NATU
URALE)

PATR
RIMONIUL
CULT
TURAL ȘI
PEISA
AJUL
(INCL
LUSIV
AMEN
NAJAREA
TERIT
TORIULUI)

OBIE
ECTIV PRINCIPAL

Maxim
mizarea
resurselor

eficientizăriii

utilizărrii

Conseervarea și con
nsolidarea peeisajelor și
patrim
moniului rural din Român
nia

Prom
movarea plaanificării șii
utilizăării durabile a terenurilorr

dezvoltărrii

SUB-OB
BIECTIV
prodduse alimenntare de
calitaate
la
prețuri
accesibile;
 Îmbuunătățirea nivvelului de
cuno
oștințe
privind
proteecţia mediuluii.
 Miniimizarea și prrevenirea,
acolo
o unde este posibil,
p
a
geneerării de deșeuuri;
 Foloosirea
r
resurselor
naturrale
într-unn
mod
eficient, cât mai des,
d și în
acelaași timp minnimizarea
impaactului
asupra
mediiului;
 Îmbuunătățirea
eficienței
utilizzării apei și ennergiei;
 Gosppodărirea
durabilă
aresuurselor de apă de
supraafață și subterrane;
 Limiitarea
irosirii
resurrselor alimenttare.
 Consservarea
și
îmbu
unătățirea
p
peisajului
naturral al României;
 Consservarea,
îmbu
unătățirea
și
prom
movarea
paatrimoniul
cultuural;
 Mennținerea și întărirea
identtității culturaale și a
peisaajuluidin meddiul rural
din România.
R
 Prom
movarea
reeutilizării
terennurilor și clădirilor
dezvvoltate
anterior
(folo
osite anterior de către
alți utilizatori);
u
 Recu
unoașterea
și
prom
movarea
unei
infraastructuri ecologice și a
verzi
spațiiilor
în
multtifuncționale
planiificarea și deezvoltarea
utilizzării terenuriloor;
practici
 Aplicarea
de
speciificeagroagriccole
mediiu-ului și aggriculturii
ecolo
ogice.
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7

Effectele poten
nțiale semniificative asu
upra mediullui

Obiecttivul de prootecție a meediului și a sănătății poppulațieieste acela de a identifica unn sistem
echilibbrat de armo
onizare a meediului și a activităților umane, caree să aibă ca rezultat dezzvoltarea
accepttabilă a actiivităților anttropice, caliității mediullui și calitățții vieții și sănătății. Evaluarea
E
impacctului potențțial al Progrramului Națțional de Dezvoltare
D
R
Rurală
asuprra mediului printr-o
evaluaare strategicăă de mediu reprezintă unn mijloc de direcționaree spre o dezvvoltare echillibrată și
ecologgică a Român
niei.
7.1 E
Evaluarea geenerală
Avândd în vedere că accentull principal PNDR
P
20144-2020 este de a promo
ova și de a asigura
dezvoltarea durabiilă a zonelorr rurale din România,
R
estte de așteptatt ca punereaa în aplicare a PNDR
C
2014-22020 să aibbă efecte dirrecte și indirrecte, în priincipal pozittive asupra mediului. Concluzia
inițialăă a evaluărrii este că ponderea efectelor pottențial negattive este sccăzută, prin urmare
potențțialele efectee negative ideentificate nu sunt în măsuură să modiffice principalele efecte potențiale
pozitivve asupra mediului
m
geneerate de PND
DR 2014-20220. Impactelle potențiale semnificativveasupra
mediuului ca urmarre a implemeentării PNDR
R 2014-20200, pe compoonentele individuale ale mediului
m
înconjjurător și a săănătății umanne pot fi rezuumate după cum
c
urmeazăă:

Aer și Climă
 Punerea înn aplicare a PNDR 2014-2020 va contribui
c
la reducerea effectelor negaative ale
schimbărillor climaticee asupra meediului și addaptarea la efectele aceestora, în sppecial la
reducerea emisiilor dee GES prin reducerea em
misiilor prov
venite din aggricultură caa urmare
asprijiniriiiinvestițiilorccare vizeazăă eliminareaa decalajelorr în manipuularea și deppozitarea
gunoiului de grajd de la animale de fermă, reeutilizareși valorificare
v
a biomasei provenite
p
nexe,excremeente animale etc. Acessta va contrribui, de
din agricuultură și inddustriile con
asemenea,, la reducereea emisiilor de
d metan și N2O ca urm
mare a schem
melor de agrro-mediu
(rata mai scazută
s
de uttilizare a îngrrășămintelorr, erbicidelor și alte substtanțe chimicee);


Măsurile legate de împădurire
î
și crearea de suprafețțe împăduritte vor conttribui la
îmbunătățireacapacitățții de rețineere a carboonului, precuum și la ad
daptarea la efectele
schimbărillor climaticee;



Introducerrea de processe tehnologicce inovatoaree vor contribbui la reducerrea de oxid de
d azot și
de metan provenit
p
din agricultură;



Investiții pentru
p
îmbunnătățirea infrrastructurii foorestiere (druumuri), pot contribui
c
la reeducerea
impactului schimbăriloor climatice și adaptarea la efectele accestora.



Măsurile propuse
p
vor contribui
c
la utilizarea
u
eficientă și rațiională a resurrselor de sol,, precum
și la protejarea caraccteristicilor calitative
c
și cantitative ale acestoraa și, prin urm
mare, la
protejarea fertilității soolului;



Sprijin în proiectarea și implemenntareade măăsuri anti-ero
oziune contrribuind la prrevenirea
e
estte sprijinul acordat
alunecăriloor de terenn și a erozziuniisolului (un bun exemplu

Sol
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împăduririilor). O ameenajare şi utilizare adecvată a terenurrilor vor conntribui, de assemenea,
la protejarrea zonelor de
d inundaţii;


Metodele de gestionaare a terenuurilor, cum ar
a fi aplicarrea de măsu
uri de agrom
mediu și
agriculturaa ecologică, vor duce la reducereapooluăriisoluluii și menținerrea calității acerstuia.
a
Aceste metode
m
contriibuie, de assemenea, la acumularea materiei orrganice în sol
s și la
captarea carbonului dinn sol;



Menținereea activitățiloor agricole în
n zonele caree se confrunttă cu constrâângeri naturaalesau cu
alte constrrângeri speciifice contribuuie, de asemeenea, la mențținerea calităății solului;



Utilizarea de atelaje laa lucrările dee exploatare a pădurilor (rărituri) va avea impacct pozitiv
asupra solului prin redducerea eroziiunii acestuiaa.

Apa


Conservarrea resurseloor de apă priin utilizarea eficientă a apei în agriicultură ca urmare
u
a
introducerrii de noi tehnnologii;



Reducereaa poluării resurselor de
d apă priin limitareaa utilizăriiînngrășăminteloor și a
substanțelor chimice de
d protecție a plantelor. Principalele
P
metode de minimizare
m
a poluării
apei incluud sistemele agricole exttensiveaplicaate prin agriccultura ecoloogică și măssurile de
agro-mediiu-climatice, precum și investițiile
i
înn echipamen
nte și tehnollogii de gesttionare a
gunoiului de grajd;



Modernizaarea sistemellor de irigații,prin eficienntizarea utilizzării apei, coontribuie la adaptarea
a
la schimbăările climaticce;



Asigurareaa regimului optim
o
al apeii din sol prinn retenția eficcientă a acestteia și prin reeducerea
alunecăriloor de teren de
d pe suprafețele agricolee;



Asigurareaa protecției terenurilor agricole
a
și rurale
r
adiaceente (inclusiiv municipallități) de
efectele neegative ale innundațiilor șii ale secetei – măsuri prooiectate de management
m
aal apei şi
eroziunii (amenajareea teritoriu
ului, măsuuri de aggromediu și
ș climă) previne
d teren, deșertificarea și prezintă o serie de măsuri
m
imporrtante de
alunecărileeaccelerate de
protecție împotriva
î
inuundațiilor;



Agriculturra ecologicăă ajută la reducerea
r
contaminării componentelorde mediiu și la
întreținereea unor condiiții şi o calitaate a resursellor de apă acceptabile.

Biodivversitatea și Peisajul
P


Măsurile propuse
p
vor contribui la menţinerea diversității speciilor
s
tereenurilor agriccole și la
conservareeaagro-ecosiistemelor, prrecum şi la menţinerea
m
d
diversității
haabitatelor naaturale şi
protecţia speciilor
s
de floră
f
și faunăă sălbatică;



Măsurile vor contribuui la conservvarea biodivversității în rețeaua națională/comunnitară de
zone proteejateprinmăsuura de agro-m
mediucare accoperă o partte semnificattivă a acesteii rețele;



De asemeenea, implem
mentarea măsuriideagro
m
o-mediuva contribui
c
eficient la meenținerea
habitatelorr și pajiștiloor semi-natu
urale și laprromovarea activităților
a
agricole exttensiveîn
zonele sen
nsibile din puunct de vederre al biodiveersității,aflatee atât în interritoriul cât șii în afara
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rețelei de arii naturaaleprotejate. În mod sim
milar, măsurra de silvo-mediu vacoontribuila
conservareea
biodiversităății
cadrul
în
ecosistemelor
forestierepprinlimitareaalucrărilorsilvvotehniceefeectuate;


PNDR 20
014-2020 va contribui laa conservareeabiodiversităăţiiși la conntinuarea activităților
agricole în
î zonele caare se confrruntă cu constrângeri naturalesau
n
c alte consstrângeri
cu
specifice prin
p mențineerea și promo
ovarea sistem
melor agricoole durabile care
c
respectăă mediul
și caracterrul peisajuluii.

Energie regenerabilă şi eficiennță energeticăă


PNDR 2014-2020 va contribui
c
inddirect la creștterea eficiențței energeticee și a econom
miilor de
energie în
n agricultură (o mai bună utilizare a tehnologiei și a capacittății de stocaare, etc),
precum șii la creștereea gradului de reutilizaare și valoriificare abiom
masei proveenite din
agriculturăă și industriiile conexe, precum
p
a rezziduurilor plaantelor, a guunoiului de grajd
g
și a
altor sursse regenerabbile de prod
ducere a ennergiei. Utilizarea eficiientă a eneergiei în
agriculturăă, prin urm
mare, contrib
buie la îmbunătățirea calității
c
meddiului, în sppecial la
protecția aerului;
a



Creșterea eficienței dee utilizare a energiei
e
în aggricultură și în
î industria alimentară
a
coontribuie
moniac. Emiisiile reduse și utilizarea durabilă
la reducerea emisiilor de dioxid dee carbon și am
a biomasei în scopuri energetice
e
coontribuie la reducerea
r
costurilor propprii de produccție, prin
reducerea costurilor dee energie, preecum și utilizzarea energieei din surse regenerabile;
r
;



Implemenntarea proiecttelor axate pe
p emisii reduuse şi utilizaarea durabilăă a biomasei produsă
sau provennită din deșeeurile din prroducția agricolă sau foreestieră, contrribuie la dezzvoltarea
autonomieei energetice a fermelor.

Sănătaatea populațiiei și a bunăsstării animaleelor


Modernizaarea exploataațiilor agricoole va duce nu
n numai la creșterea
c
com
mpetitivităţii lor, dar,
de asemen
nea, la eliminarea efecteelor negative ale funcțion
nării acestora asupra meediului și
îmbunătățirea calității generale a vieții
v
și stării de sănătate a populației;



Noile tehn
nologii, atât în
î agriculturăă, cât și în prroducția de alimente
a
pot să se reflectee pozitiv
în calitateaa produselor agricole;



Reutilizareea eficientă și reutilizareea și valorifiicarea deșeuurilor provenite din agriccultură și
industriilee conexe nu doar
d
vor redduce riscul dee încărcare a mediului diin cauza mirrosurilor,
surselor innfecțioase (bacterii, virussuri, fung, ciiuperci) din zonele
z
de deepozitare a deeșeurilor
agricole, dar
d se va reflecta pozitiv asupra calităății terenului;;



Investițiilee în modernnizarea fermeelor și introducerea de noi tehnologgii vor contrribui, de
asemenea,, la îmbunăttățirea sănăttății animaleelor de ferm
mă, care conntribuie la reeducerea
riscurilor de
d îmbolnăvire a populațției;



Reducereaa încărcării componentelor de mediiu vor contrribui la îmbu
unătățirea prroducției
agricole, în
î special, laa sporirea callităţii produsselor alimenttare și, prin urmare,
u
conttribuie la
consolidarrea securitățiii alimentare..
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Calitattea vieții


Pe lângă impactul
i
pozzitiv asupra mediului
m
un impact poziitiv al PNDR
R 2014-2020 poate fi
așteptat assupra calităţiii generale a vieții popullației din mediul rural. Îm
mbunătățireaa calității
vieții va innfluența nu numai
n
factoriii de mediu, dar
d şi o varieetate de factoori socio-ecoonomici;



Plățile dee agro-mediiuși climă prin
p
care eeste promovvat un man
nagement exxtensival
terenurilorr agricole poot contribui laa îmbunătățirrea sănătății populației șii implicit la creșterea
c
calității vieții;



Menținereea și crearea de noi locurri de muncă în zonele ruurale, creșterrea ocupării forței de
muncă a populației
p
tinnere se va reflecta
r
în crreșterea venniturilor și crreșterea stanndardului
general dee viață;



Consolidaarea stabilităţţii/viabilităţii economicee a microîntrreprinderilor și a întreprinderilor
mici în zonnele rurale și consolidareea performannței economice a zonelor rurale;



Diversificarea economiei ruralee concentraate în zoneele vizate pentru expploatarea
potențialului de dezvooltare a turism
mului, furnizzarea de serv
vicii locale, furnizarea
f
dee servicii
p
inddustrială;
sociale, daar, de asemennea, pentru producția



Educația și consultaanța vor coontribui, dee asemenea,, la conştieentizarea neecesității
protecțieim
mediului de către
c
beneficciarii Program
mului;



Promovareea dezvoltărrii profesionnaleși dezvolltării spiritullui antrepren
norial, îmbunătățirea
potențialului uman ca urmare a connsolidării cunnoștințelor șii competențeelor;



Consolidaarea capacităății de inovaare și de coooperare a actorilor
a
în cadrul "triuunghiului
cunoașteriii", educație - cercetare – consultanţăă, prin disem
minarea debu
unepractici înn afaceri,
crearea dee grupuri dee cercetare,ddezvoltarea de clustere și crearea unor grupurri locale
operaţionaale în cadruul Parteneriiatului Euroopean pentruu Inovare (PEI),
(
inclusiv prin
promovareea activitățiloor de investițții;



Sprijinireaa dezvoltării comunităţii locale/ partteneriatelor în
î comunitățțile rurale, cu accent
pe conserv
varea caracteerului culturaal, local și isttoric al zoneii;



Utilizare optimă și eficientă
e
a potențialului
p
i cultural-isttoric și natuural, care vasprijini
v
dezvoltareea economicăă locală bazaată pe utilizarrea eficientă a resurselor endogene.

mentarea PN
NDR 2014-22020 poate implica
i
mannifestarea annumitor riscu
uri, în princiipal cele
Implem
aferennte impactuluui negativ asupra
a
mediuului. Acesteea pot fi aso
ociate cu puunerea în applicare a
măsurrilor ce vizeaază diverselee investiții spprijinite prinn Program. Efectele
E
lor pot fi eliminnate prin
evaluaarea cu atențiie a impactullui lor asupraa mediului șii prin implem
mentarea de măsuri de reeducere a
efectelor asupra mediului.
m
Riscurile unui posibil
p
impacct negativ a PNDR 2014
4-2020 sunt mult
m mai
e
în relaţie cu imppactul lor prreconizat
clar puuse în evidență dacă măăsurile indiviiduale sunt evaluate
asupraa mediului.

NOTĂ
Ă: Întrucât, prin
p
Subproogramul Tem
matic Pomicool, se propuune implemeentarea unorr măsuri
asemăănătoare Pro
ogramului aanalizat, rezultatele prezzentei evalu
uări de med
diu, efectuatăă pentru
întreggul Program, pot fi atribuuite și Subproogramului Poomicol.
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7.2 E
Evaluarea măsurilor
m
in
ndividuale în
î relaţie cu
u impactul anticipat all
aacestora asu
upra mediu
ului
Priorittățile, domenniile de interrvenție și neevoile identifficate prevăzzute în cadruul PNDR 20014-2020
sunt ellemente impportante ale programului
p
p
privit
ca un document
d
strrategic, dar nu
n au o relație directă
cu im
mpactul potențial asupraa mediuluigeenerat de deezvoltarea agriculturii
a
ș a mediuluui rural.
și
Măsurrile și activittățile lor fiziice sunt acelle rezultate ale
a programului a căror implementaare poate
"avea efecte semnnificative asuupra mediuluui". Prin urm
mare, măsurile incluse în
î PNDR 20014-2020
sunt „ppurtătorii” im
mpactului strrategic efectiiv al program
mului asupra mediului.
Măsurrilecuprinse în
î PNDR20114 - 2020 și acțiunilepropuse în cadrrul acestora au fost analiizate din
perspeectiva impacttului asupra factorilor dee mediu. Prin
n urmare, evaluarea dee mediu a m
măsurilor
propu
use în PNDR
Restedeosebiit de importtantă pentru
u procesulSE
EA.
Măsurrile prezentaate în Prograam vor sprijiini activități care necesittă o evaluaree în conform
mitate cu
legislaația EIM și/ sauEA. Evalluarea efecteelor documenntului strateg
gic asupra mediului
m
nu suubstituie
evaluaarea impactu
uluide mediu (EIM/EA) a activitățilorr propuse în etapa
e
de impplementare.

Măsura 1: Transffer de cunoșștințe și acţiuni de inforrmare:
Este o măsură trannsversală.
Aceassta susține accțiuni de form
mare profesiională pe paarcursul întreegii vieți, de inițiere, speecializare
și perrfectionare în
n domenii specifice
s
(aggricol, agroaalimentar și protecţia mediului)
m
și domenii
generaale (manageement, markketing, etc). De asemennea, în cadruul acestei măsuri
m
se urrmărește
îmbunnătăţirea com
mpetenţelor şi
ş cunoştinţelor de bază în rândul fermierilor, prrecum şi perrsoanelor
care aactivează în sectorul
s
agrooalimentar prin
p extindereea domeniullui de aplicarre şi sprijiniirea altor
acțiunni pe termen scurt, cum ar
a fi activitățțile demonsttrative și acțiunile de infformare. În acest
a
fel,
vor fi promovate alte
a tehnici dee dobândire a cunoștințellor în afară de
d cursurile tradiționale.
t
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Aceasstă măsură, precum
p
și suub-măsurile sale,
s
sunt im
mportante peentru dezvolttarea în conttinuare a
practiccilor agricolle și pentruu dezvoltarea rurală în termeni dee dezvoltaree durabilă, deoarece
d
încuraajează soluțiile noi și inovvatoare în doomeniul agricculturii și sillviculturii. Aceasta
A
contribuie, de
asemeenea la formaarea conștiinnţei asupra mediului.
m
Prinn urmare, imp
pactul său assupra mediullui, chiar
dacă nu
n direct, estee evaluat ca fiind cu siguuranţă pozitivv.

Măsura 2: Serviccii de consilieere
Aceassta este o măăsură transversală, princippalul obiectiv al acesteiaafiind acela de
d a furniza asistenţă
în celee mai importtante domeniii ale agricullturii, în conformitate cuu Politica Agricolă Comuună a UE
și Straategia Europaa 2020. Măsura are ca sccop consilierrea fermieriloor pentru reoorientarea callitativă a
produccţiei, pentru aplicarea practicilor
p
dee producţie competitive,
c
pentru resppectarea stanndardelor
comunnitare dar şi pentru dobâândirea consilierii necesaare pentru a administra o exploataţiee viabilă
din puunct de vederre economic.
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În mood specific serviciile
s
dee consiliere vor permitee micilor ferrmieri și tinnerilor fermiieri să-şi
elaborreze planul de afaceri și să-și gestioneze impplementarea acestuia în vederea deezvoltării
exploaatației agrico
ole pentru a se orienta spre piață și pentru a--și îmbunătăăți managem
mentul în
contexxtul respectăării standarddelor comunitare.
De asemenea, servviciile de coonsiliere vorr viza elaborrarea planuriilor de afaceeri pentru înnființarea
m din mediul rural înn activităţi noon-agricole șși pentru
micro-- întreprindeerilor și întreeprinderilor mici
constittuirea grupurrilor de prodducători.
Prin aaceastă măsuura se acorddă consilieree în ceea cee privește prrotecția meddiului în legătură cu
conserrvarea biod
diversității, aplicarea
a
bu
unelor practici agricolee și de mediu,
m
îmbunătățirea
managgementului apei, depozitarea și applicarea de îngrășămintee și a prodduselor de protecția
p
planteelor, prevenirea eroziunnii solului, îmbunătățirrea managementului teerenurilor, utilizarea
u
eficienntă a resursselor, sprijinnirea tranzițției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
îmbunnătățirea eficcienței în utiilizarea enerrgiei în agriccultură și în
n industria alimentară, reeducerea
emisiiilor de gaze cu efect de seră
s
și de am
moniac din agricultură, sttimularea caaptării carbonnului din
agricuultură și silvicultură. Toaate acestea sunt subiectte extrem dee importante în ceea ce privește
mediuul și care pot fi evaluate ca
c punct de plecare
p
foartee important al
a dezvoltării durabile în practică.
p
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Aceasstă măsură, precum
p
și sub-măsurile
s
e sale, vor contribui
c
la îmbunătățire
î
ea calității reesurselor
umanee, la îmbunăttățirea proceeselor de prooducție și a m
managementuului în agricu
ultură și silvvicultură,
precum
m și la creșteerea graduluii de conștientizare asupraa mediului și, prin urmaree, la protecția și grija
faţă dee mediu. Prinn urmare, im
mpactul lor assupra mediuluui, în generaal, este evaluaat în mod poozitiv.

Măsura 4: Investițiiîn active fizice
În caddrul acestei măsuri voor fi sprijiniite investiţiiile orientatee spre creşteerea competitivităţii
exploaataţiilor agriicole prin dootarea cu utiilaje şi echipamente perrformante în
n raport cu structura
s
agricoolă actuală, precum
p
şi innvestiţiile penntru modernnizarea fermeei, în speciall cele de dim
mensiuni
medii și îmbunătațțirea calității activelor fixxe.
Scopuul sprijinului acordat prinn măsură, estte de acontribui la îmbunnătăţirea perfformanţelor generale
ale exxploataţiilor agricole prin
p
creştereea competitiivităţii activ
vităţii agricoole, a diveersificării
produccţiei agricolee şi a calităţii produselor obţinute; restructurarea exploatațiilo
or și transform
marea în
exploaatații comercciale; respecctarea standarrdelor comunnitare aplicab
bile tuturor tipurilor
t
de innvestiţii;
creşterrea valorii adăugate
a
a produselor
p
a
agricole
prinn procesarea produselor la nivelul fermei
f
şi
comerrcializarea diirectă a acestora în vedeerea creării și
ș promovăriii lanțurilor scurte;
s
eficieentizarea
costurrilor de prod
ducţie prin promovarea
p
p
producerii
şii utilizării ennergiei din surse
s
regenerrabile în
cadrull fermei.
Sprijinnul prin aceaastă măsură se acordă, de
d asemeneaa, pentru reaalizarea de innvestiţii corpporale şi
necorpporale pentruu procesareaa şi marketinngul produsselor agricolee în cadrul întreprinderiilor care
processează materrii prime peentru înfiinţţarea și/ sauu modernizaarea unităţillor de proccesare şi
comerrcializare, in
ntroducerea de noi tehnnologii pentrru dezvoltarrea de noi produse și procese,
aplicarrea măsuriloor de proteccţia mediulu
ui, inclusiv măsuri
m
de eficienţă
e
eneergetică, promovarea
investiţiilor pentruu producereaa şi utilizareaa energiei diin surse regeenerabile, creeşterea număărului de
locuri de muncă peermanente.
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De aseemenea, măssura vizeazăă și înființareea, extindereea și modernnizarea infrasstructurii agrricole de
acces la fermă, a căilor
c
de accces în cadrull fondului foorestier și a infrastructuri
i
ii de irigații care pot
u impact neegativ asupraa mediului. Construcția
C
d drumuri forestiere
de
f
asiigură accesull facil în
avea un
zonelee inaccesibile, astfel conntribuind la reducerea eroziunii
e
soluului prin scăăderea număărului de
drumuuri neamenaj
ajate, necesaare în lucrărrile de explloatare a păădurilor, ofeerind, de assemenea,
posibiilitatea utilizzării de tehnnologii cu impact
i
reduus asupra soolului (funiculare) care în lipsa
drumuurilor forestiere, nu pot fi utilizate. Totodată, crrearea accesuului în zoneele inaccesibile oferă
posibiilitatea intervvențiilor rapiide în cazul incendiilor
i
dde pădure sau
u al unor ataccuri de dăunnători. Pe
de altăă parte, pe lâângă impactuul pozitiv pe care îl au asuupra mediuluui, acest tip de
d investiţii vor avea
şi un iimpact negattiv asupra mediului,
m
de exemplu:o
e
construcție in
nadecvată a drumurilor
d
f
forestiere
poate contribui laa apariția scurgerilor accelerate
a
alle apei, erozziunea văiloor și impactt asupra
biodivversității.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Aceasstă măsură arr putea avea un impact potențial
p
pozzitiv și negattiv semnificaativ asupra mediului.
m
Impacctul negativ al
a activitățiloor de investițții va trebui redusprinaplicarea corecctă a normattivelor în
vigoarre referitoaree la construcția obiectiveelor de investtiții, a legislaației de meddiu relevante,, precum
și a prevederilorr regulamenntelor comunnitare privinnd dezvoltarea rurală (de ex. preevederile
i
Estee recomandaat ca pentru fiecare actiivitate în
referittoare la inveestițiile în sistemele de irigații).
parte ce
c urmează a fi sprijinittă prin aceasstă măsură săă se acorde o atenţie deeosebită criteeriilor de
eligibiilitate și de selecție care se
s referă la respectarea mediului
m
încoonjurător.

Măsura 6: Dezvoltarea explooataţiilor şi a întreprind
derilor
În caddrul acestei sub-măsuri se va sprijinistabilirea pentru prim
ma dată a tinerilor ferm
mieri, ca
şefi/coonducători unici
u
ai unei exploataţii agricole.Sprrijinul acorddat va contrib
bui la îmbunătăţirea
managgementului, la creştereaa competitivvităţii sectoorului agrico
ol şi sprijinnirea processului de
moderrnizare şi conformitate
c
ea cu cerinţţele pentru protecţia mediului,
m
ig
gienă şi buunăstarea
animaalelor, siguraanţa la locull de muncă. Sprijinul finnanciar va fi
f acordat pee baza unui plan de
afacerri pentru dezv
voltarea explloatației pe care
c are o va conduce.
De aseemenea, măssura sprijină fermele micci și vizează transformare
t
ea structuralăă şi deschiderea către
piaţă a acestora şii creşterea caapacităţii de a identifica noi oportunnităţi de valorificare a prooducţiei,
adaptaarea producţiiei la cerinţelle pieţei.
Totodată se urmărrește facilitarrea diversificcării prin înffiinţarea şi dezvoltarea
d
d microîntreeprinderi
de
d
economice
şi întreeprinderi mici în sectoruul non-agricool din zonele rurale, în veederea unei dezvoltări
durabiile, creării de locuri de muncă
m
și redducerii sărăciei în spațiul rural. Astfe
fel, se acorddă sprijin
pentruu microîntrepprinderi şi înntreprinderi mici din meediul rural, care
c
îşi creeaază sau dezvvoltă noi
activittăţi în zonelee rurale.
Scopuul sprijinuluii acordat priin măsură, va
v stimula mediul
m
de afaceri
a
din rural,
r
contribbuind la
creşterrea numărulu
ui de activităăţi non-agricole desfăşurate în zonelee rurale, preccum şi la dezzvoltarea
activittăţilor non-aagricole exisstente; creareea de locurii de muncă, creşterea veniturilor
v
poopulaţiei
rurale și diminuareea disparităţiilor dintre rurral şi urban.
De assemenea sunnt vizați ferrmierii sau membrii goospodăriilor lor agricole care doreesc să-și
diverssifice activităățile econom
mice prin prracticarea dee activități non-agricole
n
în vederea creșterii
venituurilor și creărrii de alternattive ocupațioonale.
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Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Măsurra are un
u
impact pozitiv din puncct de veedere econnomic și social,
activittățilesusținuttecontribuindd la creștereaa numărului de locuri dee muncă, dezzvoltarea economică
nu num
mai a întreprrinderilor, ci, de asemeneea, a spațiuluui rural în geeneral. Pe dee altă parte, există
e
un
risc dee a afecta neegativ mediuul prin implementarea neadecvată
n
a unor acțiunni eligibile în
î cadrul
măsurrii (de ex. dezvoltarea
d
necontrolatăă a turismullui, dezvoltaarea neadecvvată a sectoorului de
creșterre a animalelor care pot fi o sursă dee poluare a aerului,
a
a resuurselor de ap
pă și sol și pot afecta
biodivversitatea).
Prin uurmare, va fii necesară o evaluare connstantă a differitelor plannuri de afaceeri și obiectivve şi din
punct de vedere al impactululuui lor asupra mediului.

Măsura 7: Serviccii de bază şii reînnoirea satelor în zoonele ruralee
În caddrul acestei submăsuri voor fi sprijinitee investiții pentru
p
îmbunnătățirea infraastructurii dee bază la
scară m
mică în vedeerea unei dezzvoltări econoomice durabile și a reduccerii sărăciei în spațiul ruural.
Astfell, vor fi susțținute investtițiile care viizează înfiinnțarea, extindderea și îmbbunătățirea reețelei de
drumuuri de interess local, înfiinnțarea, extinderea și îmbbunătățirea reețelei publicee de apă, înfființarea,
extindderea și îmbuunătățirea reețelei publicce de apă uzzată, investițții în creareaa, modernizarea sau
extindderea infrasttructurii eduucaționale/ îngrijire
î
(înfființarea și modernizareea grădinițelor și a
creșeloor, înființarre și modernizare afteer-school, exxtinderea șii modernizaarea instituțțiilor de
învățăământ secunddar cu profill agricol) și investiții afeerente servicciilor medicaale (înființareea și/sau
moderrnizarea disppensarelor meedicale ruralee).
De asemenea,se va
v oferi sprijjin pentru protejarea
p
obbiectivelor de patrimoniuu cultural dee interes
local, inclusiv așezzăminte monnahale. Invesstițiile vor avvea un impacct pozitiv asuupra turismuului local
și vor ajuta la stim
mularea dezvooltării mediuului de afacerri local.
Sprijinnirea conservvării patrimooniului local şi a tradiţiiloor în cadrul măsurii
m
are drept
d
scop stiimularea
activittăţilor de tuurism rural, dezvoltarea mărcilor loocale, precum
m și menținnerea tradițiiilor și a
moștennirii spirituaale contribuinnd astfel la atractivitatea
a
zonelor ruraale. Astfel, sprijinul va fi acordat
investițiilor pentruu restaurarea, conservarrea și accessibilizarea patrimoniului
p
i cultural im
mobil de
interess local, restau
urarea, conseervarea și accesibilizareaa așezăminteelor monahalle.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Din puunct de vedere al caractterului socioo – economicc, măsura vaa avea un im
mpact pozitivv asupra
eficientă
dezvoltării econom
mice locale pprin crearea de condiții aadecvate penntru afaceri, dezvoltarea
d
și duraabilă a zonellor rurale preecum și penttru creșterea calității vieții populației rurale. Din punct
p
de
vederee al mediuluui, investițiille în infrasttructura de bază
b
la scarră mică, prin acțiunile propuse,
prezinntă un risc pentru
p
mediiu, în speciaal pentru bioodiversitate, ecosisteme și pentru serviciile
s
ecosisstemice. Totuuşi, aceste risscuri, pot fi diminuate
d
prrintr-o evaluare a impacttului asupra mediului
m
a fiecăărei activitățți sau proiecct în parteși printr-o evaaluare adecvaată a acestorra (în cazul Siturilor
Naturaa 2000), ce va avea ca rezultat măăsuri de reduucere a imppactului asuppra mediuluii. Pentru
dezvoltarea turism
mului, va fi necesar să se
s evalueze capacitatea zonei dedezzvoltare poteenţială a
turism
mului și armoonizarea dezvvoltării turism
mului cu potenţialul zoneei. Criteriile de selecție ar
a trebuie
să inclludă, de asem
menea, şi asppecte privindd mediul încoonjurător.
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Măsura 8: Investiții în dezvooltarea zonellor forestierre și ameliorrarea viabilittății pădurillor
Scopuul acestei măsuri vizează,, în principall, împădurireea și crearea de suprafețee împădurite. Aceasta
se refeeră, în speciaal, la creareaa de suprafețee împăduritee pe terenuri agricole și neagricole,
n
prrecum și
la înfiiințarea de peerdele forestiiere pe acestee terenuri.
Sprijinnul prin aceaastă măsură este
e reprezen
ntat de costurri standard, care
c vizează prima de înfființare a
plantaațiilor forestiiere și primaa anuală pe hectar penttru o perioadda de 12 an
ni, pentru accoperirea
costurrilor de întrețținere și îngrrijire a plantaaţiei forestiere și pentru compensareaa pierderilor de venit
agricool ca urmare a împăduririi.
Măsurra are ca obiiectiv creşterrea suprafeţeei ocupate dee păduri la niivel naționall care va conntribui la
promoovarea sechestrării carbbonului, adaaptarea la efectele sch
himbărilor climatice,
c
reeducerea
eroziuunii solului, îmbunătățire
î
ea capacității de retenție a apei, precu
um și la refaacerea și connservarea
biodivversității locaale. Sprijinull acordat aree în vedere aacoperirea coosturilor lucrrărilor de înfființare a
plantaației, a celor de întreţineere a plantaţiiilor pe o peerioadă de 6 ani până laa închiderea stării de
masiv, a costurilorr determinatee de efectuarea a douăluccrări de îngrijjire a arborettelor după înnchiderea
derilor de vennit agricol peentru o perio
oadă de 12 anni pentru
stării dde masiv, precum și acopperirea pierd
supraffața împăduriită.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Avândd în vedereaa scopul activităţilor prrevăzute prin această măsură
m
se pot presupunne efecte
pozitivve asupra meediului. În cazul în care acțiunile se implementeează în interiorul Situriloor Natura
2000 eeste necesarăă parcurgereea procedurii de EA penttru a stabili dacă
d
prin acțțiunea de îm
mpădurire
se vorr aduce modiificări asupraa statutului de
d conservarre al habitattelor/speciiloor pentru caree au fost
declarrate siturile.

Măsura 9: Înfiinţţarea grupurilor de producători
Prin aceastămăsură se va sprijiini înființarea grupurilor de producăttori în sectoru
ul pomicol. Sprijinul
S
î
a performannţelor generale ale exploataţiilor pom
micole, o
acordaat prin măsuură va viza îmbunătăţirea
mai bbună integrarre pe piață a producato
orilor primaari, creştereaa veniturilor producătoriilor prin
comerrcializarea înn comun a producției, crearea și promovarea lanțurilor scurte, resspectarea
standaardelor comuunitare de meediu si climă, siguranță allimentară etcc.
Bunele practici dee mediu și managementu
m
ul eficient al resurselor sunt,
s
de asem
menea, fundaamentale
d abordare a aspectelor legate
l
de
pentruu dezvoltareaa sustenabilă a exploatațiiilor pomicolle. Nivelul de
mediuu și acțiuniloor specifice va depinde de factori precum
p
zonaa în care se află exploaatația, de
planurrile de afacerri, tehnologiiile ce vor fi utilizate
u
etc.
Măsurra îşi propunne să promovveze canalelee de vânzare și de comerccializare a prroduselor agrricole pe
piața iinternă prin diferite insttrumente, înn special prinn promovareea cooperării dintre prodducătorii
primarri, procesatoori și organizzațiile de com
mercializare, precum și innvestiții în dezvoltarea
d
p
propriilor
birourri de vânzării, a activităţiilor de mark
keting și de promovare. Ajutorul estte destinat înn primul
rând înntreprinderilor mici și miijlocii, care cooperează
c
p
pentru
a-și prromova prod
dusele.
Evaluaarea impactu
ului general:
Măsurra va avea un
u beneficiu socio-econoomic semnifi
ficativ; aceassta va contriibui la îmbunătățirea
compeetitivității pro
oducătorilor primari din sectorulpom
micolprintr-o mai bună inntegrare a acestora în
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lanţul agroalimenntar prin inntermediul schemelor de
d calitate, al creşterii valorii adăăugate a
produsselor agricolle, al promovvării pe pieţeele locale şi în cadrul cirrcuitelor scurrte de aproviizionare,
al gruppurilor şi orgganizaţiilor de
d producătorri si al organnizaţiilor inteerprofesionalle. De asemenea, este
de aștteptat să aibbă o contribuuție la îmbuunătățirea calității produselor din sectorul pomiccol și la
promoovarea acestoora pe piața internă și exxternă. Calitaatea și accesibilitatea pro
oduselor din sectorul
pomiccol poate fi reflectată pozzitiv asupra stării
s
de sănăătate a popullației. Astfel,, prin implem
mentarea
acesteei măsuri, nee putem aşteepta şi la un impact indiirect asupra sănătății poppulației și seecurității
alimenntare, precum
m și la efectee pozitive ind
directe asupraa mediului.

Măsura 10: Agroo-mediu şi cllimă
Plăţilee de agro-meediu vor fi acordate
a
ferm
mierilor care îşi asumă, în mod volunntar, angajam
mente de
agro-m
mediu.Sprijin
nul acordat în cadrul acestei măsuri
m
este de tip com
mpensatoriu. Prima
compeensatorie de agro-mediuu şi climă esste plătită annual, ca sum
mă fixă, acorrdată pe uniitatea de
supraffaţă (hectar) şi reprezintăă o compenssaţie pentru pierderile de venit şi co
osturile supliimentare
suporttate de fermierii care închheie angajam
mente voluntaare.
Măsurra are un imppact pozitiv asupra
a
mediuului, aceasta contribuind la menținereea biodiversiității și a
valoriii de mediu a suprafețeloor agricole cuu înaltă valooare naturală (HNV) și a sistemelor aagricole,
protejaarea unor specii prioritarre prin aplicaarea unor conndiţii specialle de manageement a pajişştilor sau
terenuurilor agricolle reprezentaative pentru păsări sau pentru flutuuri, protecţia solului şi apei
a
prin
continnuarea aplicăării culturilorr verzi pentru
u terenul araabil pe întregg teritoriul naţional,
n
în sppecial în
zonelee cele mai vulnerabile la eroziunee și la alte procese dee degradare, inclusiv înn zonele
devafoorizate, adapptarea la efectele
e
schiimbărilor cllimatice prin promovarrea tehnologgiilor și
practiccilor noi de management
m
t la nivelul feermelor.
Evaluaareaimpactullui generalpootențial:
Plățilee de agromeddiu şi climă joacă un rol-cheie în sprijjinirea dezvooltării durabiile a zonelor rurale și
răspunnde creșteriii cererii societății pentru
u servicii de
d mediu. Acestea
A
susținn practicile agricole
extenssive care conntribuie la ateenuarea efecctelor schimbbărilor climattice și adaptaarea la acesteeași care
sunt compatibile
c
c protecția și îmbunătăățirea mediului, a peisajului și a carracteristicilor sale, a
cu
resurselor naturalee, a solului și a diversiității geneticce. Din acesst punct de vedere, măssurile de
agrom
mediu şi clim
mă trebuie considerate
c
ca
c fiind crucciale pentru asigurarea dezvoltării durabile.
d
Punereea în aplicarre a acestei măsuri
m
va avvea un impacct pozitiv asuupra climei și
ș asupra connservării
resurselor naturalee.

Măsura 11: Agriccultură ecoloogică
Măsurra are dreptt scop sprijiinirea mențiinerii și connversiei în exploatații
e
a
agricole
ecologice a
terenuurilor printr--un sistem de
d agriculturră ecologică înregistrat și
ș controlat. Sprijinul
S
preevăzut în
cadrull acestei măssuri se acordăă pe hectar de
d suprafață agricolă
a
ferm
mierilor care se angajeazăă în mod
volunttar să adoptee sau să mențțină practici și
ș metode specifice agricculturii ecologice.
Agricuultura ecolo
ogică furnizeează serviciii de mediuu, prin asiguurarea proteecţiei biodivversităţii,
reduceerea poluării, reducerea emisiilor
e
de dioxid de caarbon, asigurarea unor coondiţii de bunnăstare a
animaalelor şi dezv
voltarea activvităţilor econnomice la nivel local. Înn linii mari, agricultura
a
e
ecologică
poate fi caracterizaată ca standaard de bază pentru
p
asiguraarea unei alim
mentaţii duraabile.
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Prin uurmare, sprijinul pentru agricultura ecologică
e
a devenit un element
e
impportant al politicii de
dezvoltare rurală a UE. Bunuriile publice şi serviciile de
d mediu caree sunt livratee de către aggricultura
ecologgică pot fi rezzumate dupăă cum urmeazză:
-

Fertilitateea și funcționnalitatea sollului– agricuultura ecolog
gică conserv
vă fertilitateaa solului
mai bine decât agricuultura convennțională datoorită unor niiveluri mai înalte
î
de connținut de
materie orrganică a soolului, activiitate biologiică mai înalltă și un pottențial mai mare de
control al eroziunii. De
D asemenea, nu existăă poluare a solului cu pesticide
p
sinntetice în
agriculturaa ecologică.. O mai bu
ună structură a solului este întreţiinută prin aplicarea
a
practicilorr specifice aggriculturii eccologice, connducând impplicit la creştterea capacittăţii de a
face faţă problemelorr legate de apă care decurg
d
din schimbările
s
climatice, riscul
r
de
inundaţii şi
ş efecte ale secetei;
s

-

Biodiversiitate- în prezzent este unaanim acceptaat faptul că metodele
m
de agricultură
a
e
ecologică
sunt mai favorabilee conservăriii biodiverssităţii faţă de agriculltura convennţională.
Principaleele avantaje ale
a agricultu
urii ecologicee din punct de vedere al
a biodiversittăţii sunt
conferite de neutilizaarea îngrăşăm
mintelor chiimice, a erbbicidelor şi pesticidelor
p
produse
sintetic, densităţile
d
sccăzute ale efectivelor
e
d animale, utilizarea metodelor
de
m
dee control
biologic al
a dăunătoriloor (de exem
mplu, întreţinnerea garduriilor vii, a zoonelor margiinale ale
terenurilorr agricole şi alte zone neecultivate), menţinerea
m
a
activităţii
bioologice mai intense
i
a
solului maai aproape de
d regimul natural,
n
utiliizarea culturrilor mixte şi
ş utilizarea mixtă a
terenurilorr;

-

Calitatea apei - prin evitarea utilizării pesticcidelor şi geestionarea sttrictă a gunooiului de
grajd, praacticarea agrriculturii ecoologice condduce la scădderea poluărrii resurselorr de apă
(cursurilorr şi corpuriloor de apă de suprafaţă
s
darr şi a apelor subterane);
s

-

Reducereaa gazelor cu efect de serră - din puţinnele evaluării referitoare la gazele cu efect de
seră şi cicllurile acestorra în atmosfeeră, care au fost
f făcute cu
u privire la agricultura
a
eccologică,
studiile co
omparative au
a demonstraat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raaportat la
tona de produse alimenntare în cazuul agriculturiii ecologice faţă
f de agricu
ultura convennţională.

Mai m
mult, în poziiţia sa scrisăă cu privire la agriculturra ecologică,, FAO evideențiază: "Aggricultura
ecologgică contribuuie la atenuaarea efectuluui de seră şi
ş a încălziriii globale, prin
p
capacitattea de a
captaccarbonul în sol. Multe practici
p
utilizzate în agriccultura ecoloogică (de exxemplu încoorporarea
resturiilor vegetalee în sol, utillizarea culturrilor verzi şi rotaţia cullturilor, capaacitatea leguumelor şi
legum
minoaselor dee fixare a azzotului în soll), cresc randdamentul înttoarcerii carbbonului în sol, cresc
producctivitatea şi favorizează
f
s
stocarea
carbbonului".
-

Vitalitatea
a rurală – cerințele
c
maii mari de foorță de munncă la fermele ecologicee față de
cerințele de
d forță de muncă
m
din ag
gricultura connvențională creează oporrtunități mai bune de
ocupare a forței de muuncă în zonelle rurale.

Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Măsurra susține necesitatea
n
d menținerre a biodiveersităţii, prootecției și utilizării
de
u
rațiionale a
resurselor naturalee, cu precădeere a calității resurselor de
d apă. Acestt lucru se justifică prin prrincipiile
folositte în general,, de protecțiee a mediului prin utilizareea durabilă a apei și a terrenurilor. Măăsura are
un im
mpact pozitiv semnificativv asupra meediului și sănnătății. Princcipalele obieective ale măăsurii, și
anumee promovareea biodiversiității terenurrilor agricole, reducereaa impactuluii producției agricole
asupraa mediului șii promovareaa producției de alimente sănătoase reeprezintă un pas esențial pentru o
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schimbbare pozitivă la nivel naaţional și peentru promovvarea unei populații
p
cu o viață sănăătosă din
Românnia.

Măsura 13: Plățți pentru zone
z
care se
s confrunttă cu consttrângeri naturale sau cu alte
constrrângeri speccifice
Sprijinnul acordat în cadrul accestei măsurri este de tipp compensattoriu. Primaa compensatoorie este
plătităă anual, ca su
umă fixă, accordată pe unnitatea de suuprafaţă (hecctar) şi repreezintă o com
mpensaţie
pentruu pierderile de
d venit şi coosturile supliimentare supportate de ferrmierii care încheie angaajamente
volunttare anuale pentru
p
continnuarea activvităţilor agriccole în zoneele desemnatte (plăți penntru zona
montaană, zone carre se confrunntă cu constrrângeri naturrale semnificcative, zone care se conffruntă cu
constrrângeri naturrale specificce). Prin sprrijinul acorddat în cadruul măsurii, în
î sensul înncurajării
fermieerilor să îșii continue activitatea
a
a
agricolă
pe terenuri sittuate în zonne unde praacticarea
agricuulturii prezinttă dificultăți și unde existtă un grad riddicat al riscuului de abanddon.
Măsurra are ca sccop susţinerrea agricultu
urii într-un mediu care nu este prrea favorabiil pentru
agricuultură. Condiiții naturale nefavorabilee, cum ar fi altitudinea și
ș panta terrenurilor, sezzoane de
vegetaație scurte, o proporţie mare
m a soluriloor mai puțin productive și
ș aflate sub diverse consstrângeri,
zonelee cu handicaapuri specificc, au ca rezuultat o profittabilitate maai scăzută și costuri de producție
p
mai m
mari, comparaativ cu zonelle care nu au astfel de dezzavantaje. Menținerea
M
acctivităților aggricole în
acestee zone, fără sprijin pubblic, în cond
dițiile economice actuale ar fi dificcilă pentru ffermieri,
contribbuind astfel la apariția unor
u
efecte negative
n
asuupra peisajuluui, a biodiveersității, preccum și a
resurselor de sol și apă. Acorddarea de sprijjin specific pentru
p
agricuultură în zonele care se confruntă
c
cu connstrângeri naaturale sau cuu alte constrâângeri speciffice este, prin
n urmare, jusstificată. Connservarea
agricuulturii în acesste zone este vitală pentruu protecția mediului
m
și a peisajului.
p
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Măsurra este esențțială pentru menținerea activităților agricoleşi evitarea
e
abanndonului activităților
agricoole în zoneleccare se confr
fruntă cu con
nstrângeri natturale sau cuu alte constrâângeri speciffice, prin
menținnerea și prom
movarea sisttemelor agriccole durabilee, prietenoasse cu mediul,cu un efect sinergic
pozitivv asupra bioddiversității, calității
c
mediului, în speccial a resurseelor de sol șii apă. Implem
mentarea
acesteei măsuri va avea,
a
de asem
menea,un im
mpact social și
ș economic.

Măsura 15. Servicii de silvo-m
mediu, serviicii climatice și conservarea păduriilor
Obiecttivul este coonservarea biiodiversității, protecția reesurselor de sol și sechestrarea carboonului în
habitaatele forestierre, prin creaarea pe periooada angajam
mentului a un
nor zone com
mpacte de liiniște, în
care luucrările silvicce vor fi limiitate.
Obiecttivele secunndare sunt îm
mbunătățireaa condițiilorr de micro-cclimat în zoonele angajaate (prin
menținnerea unei desimi
d
ridicatte a pădurii), prelungireaa perioadei de
d topire a zăăpezilor în innteriorul
păduriii și reducerea intensităății și frecvvenței viituriilor de prim
măvară, prottecția soluluui contra
eroziuunii.
Sprijinnul acordat în
î cadrul aceestei măsuri este
e de tip coompensatoriu
u. Prima com
mpensatorie de
d silvomediuu este plătităă anual, ca sumă fixă, accordată pe unitatea
u
de suprafaţă
s
(heectar) şi reprrezintă o
compeensaţie pentrru pierderile de venit şi costurile supplimentare suuportate de deținătorii dde păduri
care înncheie angajaamente volunntare.
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Măsurra vizează creșterea
c
rollului păduriii la păstrareea echilibrullui ecologic și menținerrea unei
diverssități inter și
ș intraspecifice ridicatte a păduriilor. Din pu
unct de veedere al connservării
biodivversității, măăsura este benneficămai ales în pădurille de amesteec și în șleauurile de câmppie, unde
riscul pierderii unor specii de amestec valloroase este ridicat, și daatorită prețurrilor atractivee la care
poate fi valorificaat lemnul reezultat din igienizarea pădurilor. Adoptarea
A
măsurii
m
reducce riscul
forțăriii situațiilor în care, dattorită unor uscări
u
parțialle a frunzișu
ului, adminisstratorii păduurii sunt
tentații să marcheze arborii resppectivica prooduse de igieenă. Adoptânnd această măsură,
m
probaabilitatea
reveniirii la o stare bună de vegetație
v
a exemplarelor afectate de uscări în co
oronament este
e
mult
ridicattă, ceea ce assigură, în finnal, conservarrea ”in situ” a resurselor genetice foreestiere.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
În zonna forestieră montană, păstrarea
p
uneei consistențee crescute a pădurilorare
p
ca efect preelungirea
perioaadeiîn care solul
s
este accoperit cu zăăpadă, reduccând astfel riscul
r
inundaațiilor de priimăvară,
datoraate încălzirii bruște.
b
În ceeea ce privește folosirea atelajelor în
n fazele de scos-apropiaat, în arboreete tinere înn care se
executtărărituri, redducerea freccvenței și graavității rănirrii arborilor rămași
r
– arb
borii de viitoor – este
prima condiție peentru a asiggura vitalitattea arborilorr la exploattabilitate, avvând astfel un
u efect
secunddar și asupraa conservării in situ a diveersității geneetice.
Măsura 16 Coopeerare

Scopuul general all acestei măăsuri este de
d a sprijini implementaarea PEI-AG
GRI prin stiimularea
interaccțiunilor dinttre cercetătorri, fermieri, proprietarii
p
d păduri, prrocesatori și alți
de
a actori dinn mediul
rural.
Obiecttivul specificc al măsurii este de a spprijini înființarea și funcțționarea Gru
upurilor Operraționale
(GO) cu scopul sppecific de a întreprinde,
î
î comun, unn proiect de cercetare aplicată prin caare să se
în
p
și să
s se valorifiice oportunittățile existentte în sectorul agro-alimenntar.
adreseeze anumite probleme
Măsurra vizează sprijinirea
s
im
mplementăriii PEI-AGRI prin acordaarea de spriijin financiaar pentru
înființțarea și funccționarea GO
O și pentru costurile
c
direecte aferentee derulării dee acțiuni com
mune ce
presuppun "proiectee pilot".Astfeel, proiectele pilot sau de dezvoltare de noi produuse, practici,, procese
și tehnnologii vor viza printre altele, urmăătoarele secttoare generale: vegetal inclusiv
i
hortticultură,
pajiștii, zootehnic, silvicultură, procesare.
Acțiunnile desfășurrate prin aceeastă măsurăă au un rol extrem de important
i
în cadrul Proggramului
Naţionnal de Dezvvoltare Rurallă pentru perioada 20144-2020 deoarrece acestea sprijină inoovarea şi
faciliteează dezvolttarea, folosireea şi transferrul de idei, prroduse sau teehnologii noi pentru a îm
mbunătăţi
un anuumit sistem de
d producție,, produs, servviciu.
Măsurra de cooperaare este conccepută pentruu a sprijini diiferite tipuri de activități comune în condiţiile
c
provoccărilor econ
nomice, sociale și de mediu. Aceesta este lăărgită de diimensiunea atingerii
obiecttivelor Partenneriatului Euuropean penttru Inovare în productiviitatea și duraabilitatea agrriculturii.
Sprijinnul în cadrul acestei măsuuri se acordăă pentru inveestiții pentru facilitarea coooperării întrre actorii
dezvoltării rurale, cu scopul de
d a-i ajuta săă depășeascăă și să atenueze problem
mele socio-economice
r
Măsura are ca
speciffice legate dee dezvoltareaa afacerilor și de furnizarrea de serviciii în zonele rurale.
scop abordarea
a
prroiectelor inttegrate, priorritare strategice, care impplică mai muulte entități. Aceasta
“EEvaluarea ex‐an
nte a PNDR 201
14‐2020 ‐ Raporrt de mediu, No
oiembrie 2014
PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
D PROGRAMUL NAŢIONAL DE
D DEZVOLTARE RURALĂ 2007
7‐ 2013

73

susținee înființareaa și funcționnarea grupuurilor operațiionale cu sccopul speciffic de a înttreprinde
împreuună un proieect integrat aplicat, caree va genera beneficii directe pentruu membrii grrupurilor
operaţţionale, prin urmare, pentru econom
mia locală șii/ sau a con
ndițiilor sociale și de mediu din
zonelee rurale. Proiiectele din caadrul acesteii măsuri vor sprijini coopperarea întree actorii din lanțul
l
de
aproviizionare pentru crearea și
ș dezvoltareea de lanțuri scurte de ap
provizionare și de piețele locale,
precum
m pentru actiivitățile speccifice de prom
movare într-uun context loocal.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Avândd în vedere că
c această măăsură poate sprijini
s
şi punnerea în aplicare a proiecctelor de inveestiții, în
astfel de cazuri, esste foarte impportant să see evalueze im
mpactul acesttora asupra mediului.
m
În astfel de
cazurii, se recoman
ndă utilizareaaunorcriterii de selecție carevizeazăpr
c
rotecția mediului.

Măsura 17: Gestiionarea riscu
urilor
Aceasstă măsură arre rolul de a sprijini
s
fermierii să-și staabilizeze actiivitatea și pro
oducția prin primirea
de compensații fiinanciare peentru pierderrile econom
mice cauzate de către feenomenele cclimatice
u incidente de mediu.
nefavoorabile, bolille animalelorr și ale planteelor, infestărrile cu dăunăttori și pentru
Cadruul care va peermite compeensarea ferm
mierilor se baazează pe crrearea de fonnduri mutualle pentru
agricuultură la caree fermierii vor
v adera, fonnduri care îii vor compeensa pentru pierderile
p
cauzate de
fenom
menele nefavoorabile menționate.
Prin iintermediul măsurii vorr fi sprijinite activități care vizează compensaarea fermieriilor prin
interm
mediul fondurrilor mutualee pentru agricultură, penntru pierderille economicee suportatedee aceștia
în urm
ma unor eveenimente nefavorabile și sprijin finnanciar acorddat pentru în
nființarea foondurilor
mutuaale pentru agrricultură.
Riscuurile catastrofale au o freecvență redussă, dar pot provoca
p
daunne imense peentru un num
măr mare
de ferrme(ex: even
nimente cum
m ar fi fenom
mene meteo extreme sau
u focare de boli). Tipice pentru
sectoruul agricol sunt dezasstrele naturaale precumffenomenele climatice nefavorabilee, bolile
animaalelor și ale plantelor, innfestările cu dăunători și alte incideente de mediiu. Având înn vedere
naturaa lor catastroofală este difficil a le gesttiona la nivel individual sau prin insttrumente de piață. O
parte din
d riscurile catastrofale în
î agriculturră nu suntasiggurabile din punct de veddere comerciial.
Măsurra se axează pe contribuțții financiaree la fonduri mutuale,
m
caree este un nouu sistem de acoperire
a
financciară pentru riscurile aggricole, care poate fi o alternativă la sistemul actual de asigurare
a
comerrcială, deoarece pachettul financiaar va includde riscurilee neasigurabbile. De assemenea,
managgementul risscului agricol va deveni mai atraactiv pentru agricultori,, datorită extinderii
e
domenniului de apllicare a riscuurilor financiiare și creșteerii sprijinul public. Măssura are un beneficiu
b
econom
mic semnificcativ deoarecce va contribbui la reducerrea pierderiloor economice ale agricultorilor și
îi va aj
ajuta să facă față
f situațiiloor adverse.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Aceasstă măsură nu
n are nici o influență directă
d
asupraa mediului, dar prin finaanțare îi va ajuta pe
fermieeri să acoperee daunele proovocate.
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Măsura 19: Dezvoltarea locaală a LEADE
ER

Aceasstă măsură reeprezintă un instrument transversal pentru
p
măsurile clasice, cum ar fi suusținerea
tinerilor fermieri și
ș a exploataţţiilor agricolle de mici dimensiuni, fo
ormarea proffesională, preelucrarea
produsselor agricolle, activitățile non-agriccole, precum
m şi pentru măsurilede
m
i
inovare,
connservarea
patrim
moniului matterial și im
material, gruppuri de prooducători, TIIC. Acestă măsură sussține, de
asemeenea, utilizarrea surselor regenerabilee de energie,, utilizarea eficientă
e
a reesurselor și tranziția
către o economie cu emisii scăzute
s
de carbon
c
rezistente la schhimbările clim
matice în seectoarele
î cadrul măsurilor LEA
ADER contrribuie la
agricool, alimentarr și forestierr. Investiţiilee susţinute în
dezvoltarea infrasttructurii locaale de bază (ddrumuri, apăă / apă uzată)), a infrastruccturii educațționale și
socialee și la proteccția patrimonniului culturaal.

Prin aacțiunile salee, abordarea LEADER va
v îmbunătățți dezvoltareea și potențiaalul local. LEADER
L
vizeazză consolidarrea coerențeii teritoriale. Sprijinirea
S
im
mplementării activitățilorr în cadrul L
LEADER
oferă pposibilitatea de a acoperri nevoile loccale printr-o abordare inttegrată, multtisectorială, de
d jos în
sus.
Comppetența tranveersală a LEA
ADER îmbunnătățește com
mpetitivitateaa și mediul naatural, calitattea vieții
și diveersificarea ecconomiei rurrale, precum și combatereea sărăciei și excluderii sociale.
În caddrul LEADE
ER, cooperareea este un mod
m de a îm
mbunătăți perrspectivele șii strategiile locale, a
obținee acces la in
nformații și idei
i
noi, a învăța
î
din exxperiența alttor regiuni sau
s țări, a sttimula și
sprijinni inovarea, a dobândi apptitudini și a obține mijlooace pentru îmbunătățirrea calitățiiseerviciilor
furnizate.
Grupuul de Acțiunee Locală estee responsabil de reușita deezvoltării territoriului aco
operit.
Prin m
măsurile de interes locall ce ar puteea fi finanțatte prin LEA
ADER 2014-2020, sunt vizate
v
și
acțiunnile de atenuaare a schimbbărilor climattice care vizeează atât lim
mitarea emisiiilor din agriccultură și
silvicuultură, generrate de activiități-cheie, prrecum produucția animaliieră și utilizaarea îngrășăm
mintelor,
cât și intensificareea activității de captareaa carbonului,, în ceea ce privește expploatarea terrenurilor,
schimbbarea destinaației terenuriilor și silvicuultura.
Evaluaarea impactu
ului general potențial:
p
Se aşteeaptă camăsuura să aibă un
u impact pozzitiv asupra îmbunătățirii
î
i calității vieeții în zonele rurale și
îmbunnătățirea situ
uației econom
mice și a condițiilor
c
soociale ale populației
p
diin mediul ruural. De
asemeenea, aceastaa va contribuui la îmbunăătățirea infraastructurii dee bază și a serviciilor în
î cadrul
comunnităților ruraale. Astfel, măsura va contribui
c
la toate cele trei dimensiiuni ale prinncipiului
sustennabilităţii: eco
onomică, soccială și de mediu.
m
Cu toaate acestea, în ceea ce privește
p
măssurile de investiții din caadrul acesteii măsuri, aceestea pot
avea uun impact negativ din punct
p
de veddere al mediului. Prin urrmare, atuncci când se evvaluează
calitattea strategiei, ar fi necesaar să se aibă în vedere criiteriile de meediu. În modd similar, atuunci când
se evaaluează calitatea parteneeriatului ar fi oportun săă se evaluezee activitățilee parteneriatuului care
vizeazză protecția mediului
m
în zona
z
acoperittă de parteneeriat.
Tipuriile de activiități așteptatte a fi finannțate în cadrrul măsuriloor din PNDR
R 2014-2020 pot fi
diferennțiate în funccție de efectuul asupra mediului, după cum urmeazză:
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Dezvoltareea infrastruucturii ( apă, apă uzată, drumuri etcc),construcțiaa de clădiri sau alte
modificării operate asuupra terenurrilor în zonele rurale și alte investițții conexe cuu impact
asupra terrenurilor vorr avea un efeect puternic, direct și peermanent asu
upra mediuluui, cu un
nivel ridiccat de ireversibilitate – în
n cadrul evaaluării de meediu aceste tipuri
t
de actiivități au
fost considderate a aveaa un efect peermanent (exx:construcția unei ferme va schimba definitiv
categioria de utilizare a terenului);



Furnizareaa de echipam
mente pentru prelucrare, ambalare și transport pro
oduse din acctivitățile
efectivelor de
agricole, menținerea
m
d animale și a terenurrilor agricolle, etc., au un
u efect
potențial negativ asupra
a
mediului. Invvestițiile în
n echipameente și instalații,
i
folosite/co
onstruite pe supfarețe restrânse pot avea
a
efecte negative preecum și poziitive pe
termen meediu, în funccție de modu
ul în care vaa fi utilizat ecchipamentul - în cadrul evaluării
e
de mediu aceste tipuuri de activittăți au fost considerate a avea un efect tempoorar (ex:
f
în funcție de ciclull de producțție astfel
utilizarea unor echipaamente de trransport se face
efectele assupra mediullui sunt limittate în timp);



Cursurile de formare, consilierea, crearea
c
de reețele care faccilitează coop
perarea, schiimbări în
activitățilee economicee sau a acctivităților de
d afaceri ale
a persoanelor fizice sau ale
comunităților, sunt acțțiuni fără sccară spațialăă (nu se dessfășoară pe o anumită suuprafață),
acestea auu asupra meddiului efecte slabe
s
sau neuutre, de foartte multe ori indirecte și incerte.
i
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7.3 Evaluarea generală
g
a PNDR
R 2014-2020

Această matrice dde evaluare a fosst efectuată pentrru alternativa PN
A
NDR 2014 – 2020
0. Posibilele efeccte ale prioritățiloor PNDR asupra mediului și temeelor vizate
d obiectivele SE
de
EA (receptori de mediu)
m
sunt prezzentate în tabelul de mai jos şi apo
oi comentate în teext.
M
Matricea
de evalluare globalăaaltternativeiPNDR 22014-2020
P
PNDR
2014 - 20
020

Obiective SEA
A

P
Priorităţi
şi dom
menii de interven
nţie

1

2

3

4

5

6

7

8

Biodiversitate
flora faună

Apă

So
ol

Aer

Climă,,
energiee

Sănătate
publică

Active
materiale,
deşeuri

Patrimoniu
cultural,
peisaj

P
Prioritatea
1 a UE
E: Încurajarea traansferului de cuno
oștințe şi a inovăării în agricultură, în silvicultură şi în zonele
r
rurale
1
1A

Încurajarea in
novării, a cooperării și creării uneibaze

0

0

0

0

+?

+?

0

0

0

0

0

0

0

+?

0

+?

0

0

0

0

+?

+?

+?

0

de cunoștințe în zonele rurale
1
1B

Consolidarea

legăturilor

din
ntre

agricultură,

producția alim
mentară și silviculturră, pe de o parte, și
cercetare și inovare,
i
pe de altă parte, inclusiv în
scopul unei ggestionări mai bunee a mediului și al
unei performaanțe de mediu îmbun
nătățite;
1
1C

Încurajarea învățării
î
pe tot parrcursul vieţii şi a
formării pro
ofesionale în secto
oarele agricol şi
forestier
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P
PNDR
2014 - 20
020

Obiective SEA
A

P
Priorităţi
şi dom
menii de interven
nţie

1

2

3

4

5

6

7

8

Biodiversitate
flora faună

Apă

So
ol

Aer

Climă,,
energiee

Sănătate
publică

Active
materiale,
deşeuri

Patrimoniu
cultural,
peisaj

Prioritatea 2 a UE:
P
U Creşterea viab
bilității exploataațiilor şi a compeetitivității tuturorr tipurilor de agriicultură în toate regiunile şi prom
movarea tehnolog
giilor agricole
i
inovatoare
și a geestionării durabile a pădurilor
2
2A
Îmbunătățireaa performanței economice a tuturor ?
+?
?
+
+
+
+
?
fermelor şi faacilitarea restructurăării şi modernizării
fermelor, în special
s
în vederea crreşterii participării
şi orientării către piață, cât şi
ş a diversificării
agricole

2
2B

Facilitarea in
ntrării în sectorul agricol a unor

+?

?

?

?

?

+

?

?

fermieri califi
ficaţi corespunzător şi,
ş în special, a
reînnoirii gen
neraţiilor

Prioritatea 3 a UE:
P
U Promovarea organizării lanţuului alimentar, inclusiv procesarrea și comercialiizarea produselorr agricole, a bun
năstării animale şi gestionării
r
riscurilor
în agriccultură
3
3A
Îmbunătățireaa
competitivității
producătorilor +/?
+/+
+
+
?
+?
primari printrr-o mai bună integrrare a acestora în
lanţul agroaliimentar prin intermeediul schemelor de
calitate, al crreșterii valorii adău
ugate a produselor
agricole, al prromovării pe pieţele locale şi în cadrul
circuitelor scu
urte de aprovizionarre, al grupurilor şi
organizațiilorr de producători șii al organizaţiilor
interprofesion
nale
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P
PNDR
2014 - 20
020

Obiective SEA
A
1

2

3

4

5

6

7

8

P
Priorităţi
şi dom
menii de interven
nţie

Biodiversitate
flora faună

Apă

So
ol

Aer

Climă,,
energiee

Sănătate
publică

3
3B

+?

0

0

0

?

Active
materiale,
deşeuri
0

Patrimoniu
cultural,
peisaj
0

Sprijinirea geestionării și a preveenirii riscurilor la

0

nivelul exploaatațiilor

P
Prioritatea
4 a UE
E: Refacerea, con
nservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate
l
de
aagricultură şi silv
vicultură
4
4A
Refacerea,
conservarea

şi

dezvoltarea

++

++

++
+

+

++

+

+

++

++

++

+

+

++

++

+

?

++

+

++
+

+?

++

+

++

++

N
2000, în
biodiversitățiii, inclusiv în zonele Natura
zonele care se
s confruntă cu con
nstrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul
activităților agricole de mare valoare naturală,
precum şi a sttării peisajelor europ
pene

4
4B

Ameliorarea gestionării apelor, in
nclusiv gestionarea
îngrășămintellor şi a pesticidelor

4
4C

Prevenirea

eroziunii

solului

şi

ameliorarea

gestionării solului

Prioritatea 5 a UE
P
E: Promovarea eficienței
e
resurseelor și sprijinirea tranziției către o economie cu em
misii reduse de carbon și mai reziistentela schimbăările climatice
î sectoarele agriicol, alimentar și forestier
în
5
5A
Eficientizareaa utilizării apei în agrricultură
+
++
+??
+
++
+
++?
+?
5
5B

Eficientizareaa utilizării energiei în sectorul agro-

+/-

+

+/-

+

++

+

alimentar
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?

+/-

P
PNDR
2014 - 20
020

Obiective SEA
A

P
Priorităţi
şi dom
menii de interven
nţie

5
5C

Facilitarea
regenerabile

f
furnizării

şi

a

utilizării
u

surselor

1

2

3

4

5

6

7

8

Biodiversitate
flora faună

Apă

So
ol

Aer

Climă,,
energiee

Sănătate
publică

Active
materiale,
deşeuri
++

Patrimoniu
cultural,
peisaj
+/-

+/-

+

+/-

+

++

+

+/-

+

+

++

++

+

++

0

++

+

+

++

++

+

++

+

++

0

+/-

++

+?

+

de energie, a subproduselor, a

deșeurilor, a reziduurilor şi a alltor materii prime
nealimentare,, în scopul bioeconom
miei

5
5D

Reducerea em
misiilor de gaze cu efect
e
de seră şi de
amoniac din agricultură
a

5
5E

Promovarea conservării
c
şi a sech
hestrării carbonului
în agriculturăă şi silvicultură

Prioritatea 6 a UE
P
E: Promovarea in
ncluziunii socialee, a reducerii sărăăciei şi a dezvoltării economice în
n zonele rurale
6
6A
Facilitarea div
versificării, a înființăării şi a dezvoltării +/+
?
+?
+
de întreprindeeri mici şi a creării de locuri de muncă

6
6B

Încurajarea deezvoltării locale în zonele rurale

+/-?

+

?

?

+?
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L
Legenda
efectelo
or potențiale
+
+2

Efect potențial pozitivputerrnic
O anumităă măsură are capacitatea de a con
nduce la îmbunăttățirea aspectelorr de mediu pe terrmen mediu sau lung fapt ce va conduce la benefficii pe o
scară largăă precum și benefficii permanente asupra obiectivelor de mediu seleectate în cadrul ev
valuării SEA

+
+1

Efect potențial pozitiv
O anumităă măsură are cap
pacitatea de a coonduce la o îmb
bunătățire a med
diului moderată pe
p termen mediuu și lung,fapt cee va conduce la beneficii
permanentte pe o scară temp
porară largă sau medie asupra obiiectivelor de med
diu selectate în caadrul evaluării SE
EA.

0

Neutru/ faară efect
O măsură care nu are poten
nțial de a induce un efect/impact potențial
p
pozitiv sau negativ pe teermen scurt sau lu
ung. Scorul neutrru este folosit atu
unci când
este foartee probabil ca efectul sănufienici ppozitiv nici negaativ. Scorul neutrru nu este identic cu cel “incert””, caz în care evaaluatorul nu poatte evalua
sigur dacăă efectul este posiibil pozitiv sau nnegativ sau este unul
u
“mixt”,caz în
î care evaluatorrul consideră că eefectele pot fiîn același
a
timp atât pozitive,
cât și negaativ.

-1

Efect potențial negativ
Atunci cân
nd o măsură poate induce un efect moderat neg
gativ asupra obiiectivelor de mediu atât pe term
men scurt cât și lung, fapt ce co
onduce la
modificării majore dar temp
poraresau la o scară medie,însă cu
u caracter perman
nent. O astfel de măsură poate avvea de asemenea un impact cumu
ulativ sau
indirect. Pentru
P
o astfel dee măsură, efectelle pot fi minimizzate pentru a conduce la un imp
pact de o amploaare mai mică priin aplicarea de măsuri
m
de
reducere în
n conformitate cu
u legislația în domeniu. Investițiille în echipament și facilități cu un
n caracter spațiall limitat (suprafațța ocupată de aceestea este
limitată) pot
p avea efecte im
mediate pe termenn mediu însă, sun
nt condiționate dee felul în care ech
hipamentele vor fi utilizate. Activ
vitățile economicce noi sau
modificăriile aduse celor traadiționale cauzeaază efecte de celee mai multe ori in
ndirecte și reversiibile.

-2

Efect potențial negativ puteernic
Atunci cân
nd o măsură are un
u potențial efectt sau serie de efeccte negative sem
mnificative pe o sccară spațială mai largă. Caracterull efectului este peermanent
asupra obiiectivelor de med
diu analizate. O aastfel de măsură are de asemeneaa și un impact cum
mulativ și indirect puternic. Efecctele unei astfel de
d măsuri
sunt foartee greu de înlăturaat prin aplicarea dde măsuri de min
nimizare a impacttului conform leg
gislației în domen
niu sau prin măsu
uri de minimizaree la nivel
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de proiect individual.
+
+/-

Efect mixtt
Este o com
mbinație de efectee/impacturipotennțialepozitive și negative.
n
Efectelee mixte pot fi sem
mnificative pe term
men lung, dacă sunt cumulate cu altele.

?

Efect incerrt
Impactul de
d mediu nu este cunoscut sau estte imposibil de esstimat, pentru aceest tip de efecte nu
n se pot atribui scoruri.
s
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7.4 Com
mentarii pe marginea
m
maatricei privin
nd evaluareaa globală a PNDR
P
2014-22020
Potențiaalele domenii cu cele maii multe efectte pozitive assupra mediu ale PNDR su
unt:
Se aşteaaptă ca măsuurile de Agroomediu şi cliimă și de Îm
mpădurire și crearea
c
de suuprafeţe împădurite
să sprijiine în mod semnificativ
s
obiectivele SEA referitooare la biodiiversitate, ap
pă, sol, gestiionarea
eficientăă a deșeuriloorși resurseloornaturaleși atenuarea
a
efeectelor schim
mbărilor climatice și adapptareala
acestea. Împădurireaa și crearea de suprafeţee împădurite și LEADER
R vin în sprijjinirea obiecctivelor
SEA ce vizează pop
pulația și sănăătatea umanăă. Transferull de cunoștinnțe și serviciile de consilieere vor
avea efeecte pozitivee indirecte diin punctul dee vedere al mai
m multor obiective alee SEA, sub rezerva
r
implementării adecvvate ale acesstora. Sprijinnul prin măsuura de coopeerare are pottenţialul unuui efect
pozitiv minor penttru obiectiveele SEA, având în vedere că pro
oiectele impplementate vizează
v
diu.
componnenta de med
Evaluarrea evidențiază, de asemeenea, unele domenii
d
în caare există o incertitudine
i
e considerabiilăși un
potențiaal pentru efeccte negative asupra mediu
ului, în speciial pentru:


Sprijinirea afacerilor noon-agricole (producția și
ș comercialiizare de prooduse non-aggricole,
activități dee artizanat și servicii și agro-turism)
a
ar putea aveea efecte neg
gative la niveel local
asupra calittăţii aerului, datorită pottențialului dee creştere a traficului auuto pedrumuuriledin
spațiul rurall.



Sprijinirea afacerilor
a
noon-agricole prin îmbunătăățirea lanțuluui de aprovizzionare cu allimente
ar putea aveea un efect neegativ asupraa calității aerrului, apei, attenuării schiimbărilor clim
matice,
patrimoniulu
ui cultural şi
ş peisajului,, ca urmare a diversificăării, a posibbilei apariții de noi
surse de ev
vacuare, a creșterii emisiiilor ca urmaare a creşterrii producțieii și prelucrărrii şi a
prezenței fizice în peisaaj (reducereaa terenurilorr, zgomotul, impactul viizual, etc) a noilor
nstrucții.
clădiri / con

LFA arr putea aveaa, de asemennea, un efect negativ assupra Atenuăării Schimbăărilor Climattice ca
urmare a sprijinulu
ui continuu pentru
p
efectiivele de anim
male, care contribuie
c
laa emisiile dee GES.
t
Evaluarrea nu sugereează că acesste efecte se vor manifesta, ci că elee sunt posibbile și că ar trebuie
avute înn vedere în ellaborarea măăsurilor de attenuare.
Evaluarrea a PNDR
R 2014-2020 din punct de
d vedere all obiectiveloor de mediu este prezenntată în
continuaare:
Biodiveersitatea
Măsura de agromeddiu va contribbui la conservarea biodiversității atâât în zonele Natura
N
20000 vizate
portante din punct de vedere al
de măsuură, cât și în afara acestoora, în zonelee identificatee ca fiind imp
protecției biodiversității. Vor exista
e
benefiicii suplimenntare prin crearea
c
de zo
one împădurite pe
terenuriile agricole și non-agriccole, prin crrearea de peerdele foresttiere precum
m și prin lim
mitarea
lucrăriloor silvotehnicce pe suprafeețe importannte din fondul forestier naațional.
Apa
Îmbunăttățirea manaagementului și calității apei va fi sprijinită
s
ca urmare a ap
plicării de practici
p
specifice agriculturrii ecologicee și a celorr extensive susținute prrin măsurilee de agromeediu și
agricultuură ecologiccă. Măsura de
d împădurirre și creareaa de suprafeețe împăduritte va contribbui, de
asemeneea, la îmbun
nătățirea calittății apei.Gesstionarea adeecvată a gunooiului de graajd și îmbunăătățirea
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manageementului nuttrienților va avea efecte pozitive
p
direecte asupra calităţii apei, având în veddere că
apa proovenită de pee terenurile agricole, conntaminată cuu îngrășămin
nte și gunoi de grajd a afectat
istoric ccalitatea eco
ologică a râuurilor prin eutrofizare.
e
A
Aceste
măsuuri vor ajutaa, de asemennea, la
atingereea obiectivelee DCA.
Sol
Măsura de împădurrire și creareea de suprafețe împăduurite va conttribui la îmbbunătățirea calității
c
unoiului de grajd
g
și
solului și la reducerrea eroziunii. Sprijinul cee va fi acorddat pentru geestionarea gu
alnutriennților, manaagementul îm
mbunătăţit all riscurilor, continuarea
c
activităților agricole în zonele
afectatee de constrâângeri naturaale sau de alte constrâângeri speciffice, precum
m și investițțiile în
echipam
mente cu imppact redus asupra solului și utilizarea de practici extensive
e
pe terenurile agricole
și foresttiere, vor aveea efecte pozzitive suplimeentare asupraa solului.
Aer
Sunt proognozate efeecte pozitive asupra calităății aerului ca urmare a îmbunătățiriii managementului
gunoiuluui de grajd/ a nutriențilorr, a reduceriii emisiilor dee amoniac. Alte
A avantaje ar putea rezzulta ca
urmare a creării de zone împăddurite având în vedere faptul că arrborii, în funncție de specie, au
capacitaatea de a elim
mina poluanții din aer.
Schimbările climaticce
Măsurille ce sprijinăă investițiile care
c contribu
uie la îmbunăătățirea manaagementului gunoiului dde grajd
în sectoorul de creștere a anim
malelor, utilizzarea pe scaară redusă a îngrășămin
ntelor, prom
movarea
eficiențeei energeticee și a produccerii și utilizzării deenerggie regenerabbilă,crearea de
d zone împădurite
vor connduce la reduucerea emisiiilor de GES
S.Adaptarea la schimbăriile climaticee se va realizza prin
măsura de agromeddiu și climă printr-un
p
pacchet special dedicat acesstui obiectiv,, prin realizaarea de
perdele forestiere pe suprafețelee agricole affectate de fennomenele dee secetă și erroziune eoliaană.De
asemeneea, investițiille în eficienttizarea utilizării resurseloor de apă, în contextul lim
mitărilor preevăzute
în Planuurile de Mannagement alee Bazinelor Hidrografice,
H
, vor contribu
ui, de asemeenea la adapttarea la
schimbăările climaticce. Totodată,, transferul de
d cunoștințe în ceea ce privește
p
măsuurile care connduc la
adaptareea la schimbările climaticce vor sprijin
ni fermierii ssă aplice pracctici și tehnologii durabille.
Sănătateea populațieii
Efecte pozitive ind
directe pentrru sănătateșii calitatea vieții
v
sunt posibile
p
ca urmare a crreșterii
niveluluui de educaţiie a fermierillor, a creșterrii oportunităăților de înfiiințare denoilocuri de muuncă, a
accesuluui la serviciii, la apă pottabilă de callitate, a îmbbunătățirii caalității aerulu
ui și a accessului la
produsee alimentare de
d calitate.
Active materiale
m
Sunt evidenţiate efeectele pozitivve ca urmare a măsurilor de îmbunătăățire a infrasstructurii ruraale și a
facilităților și servicciilor conexee. În plus, spprijinul acorddat pentru geestionarea efficientă a gunnoiului
p
forrestiere și co
ooperarea în cadrul
de grajdd, pentru eneergia din surrse regenerabbile, pentru produsele
lanțului de aproviziionare va avvea ca rezulttat o utilizarre mai eficieentă și re-utiilizare a resuurselor
ceea, cee va duce prinn urmare la minimizarea
m
deșeurilor. Transferul
T
dee cunoștințe cu privire laa aceste
teme și accesul la seervicii vor coonduce la connsolidarea efficienței utilizzării materiaalelor și deșeurilor.
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Patrimooniu cultural și peisajul
Investițiiile asociate cu restaurarrea, conservaarea și accessibilizarea paatrimoniului cultural imoobil de
interes local (clasa B) precum șia așezămiintelor monaahale contribbuie la consservarea moștenirii
rurale șși a tradițiilo
or locale. Totodată,
T
sprrijinul în domeniul turissmului va av
vea impact asupra
promovvării patrimonniului culturaal local.
Investițiiile care vizzează reînnooirea satelor vor generaa un efect pozitiv
p
asuprra peisajuluii rural.
Schemeele de agro-m
mediuși măssurile de geestionare a terenurilor înn zonele carre se confruuntă cu
constrânngeri naturalle și alte constrângeri sppecifice vor contribui laa menținereaa peisajului natural
n
specific agricol. Îm
mpădurirea durabilă
d
a teerenurilor aggricole în zo
onele cu defficit de păduuri vor
contribuui, de asemennea, la îmbunnătăţirea caliităţii și aspecctului peisajuului.

Concluzzie:
La niveel de evaluare globală din
d prezenta
area generallă a matriceei de evalua
are rezultă în
î mod
evidentt că Program
mul Naționaal de Dezvolltare Ruralăă 2014 – 202
20, în ansam
mblul său, permite
mențineerea unui mediu favoorabil penttru generațțiile viitoaree într-o manieră
m
desttul de
echilibrrată iar, prin implemeentarea sanu
u se va afeccta în mod negativ sem
mnificativ mediul
m
înconju
urător, confo
orm efecteloor potențialee semnificattive analizatte. Acest luccru este con
nfirmat
de majooritatea evaluărilor pozzitive din rân
ndurile și cooloanele ce exprimă
e
imp
pactul poten
nțial al
tuturorr domeniilorr de interven
nţie asupra setului
s
de ob
biective de mediu
m
definiite în cadrull SEA.
În cazull acțiunilor care
c conduc la
l dezvoltareea de energiee regenerabilă, infrastructtură nouă și cclădiri,
legate de
d diversificcarea fermeloor, impactull asupra biodiversității, apei, patrim
moniului culttural și
peisajullui este susceeptibil a fi negativ,
n
dar la
l acest mom
ment nu estee sigur în ce măsură sau cât de
semnificcativ va fi accesta. Este posibil ca la implementar
i
ea PNDR 20014 - 2020, anumite
a
proiecte să
aibă pottențiale efectte negative localizate asuupra mediuluui. În astfel de
d cazuri, pu
unerea în praactică a
prevedeerilor legislattive și a procceselor conexxe (procedurii de reglementare de meddiu), cum ar fi EIM
sau EA,, oferă cele mai
m eficientee mijloace de determinarre a sustenab
bilităţii propuunerilor, preecum și
de reduccere a impacctului asupra mediului.
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7.5 Evaluarea priorită
p
ților și doomeniilor de inteervenţie
Efectele
E
așteptatee ale Programulu
ui Național de Deezvoltare Rurală 22014 – 2020 asup
pra mediului au fost
f evaluate penttru fiecare priorittate separat și sun
nt
descrise
d
mai jos. Evaluarea a fostt realizată avânduu-se în vederemăssurile specifice fiecărui
fi
Domeniu de Intervenție caare sunt considerrate a genera efeccte
semnificative
s
pottențiale asupra mediului.
m

7.5.1

P
Prioritatea
1: În
ncurajarea tran
nsferului de cun
noștințe şi a ino
ovării în agricultură, în silvicu
ultură şi în zoneele rurale

Obiectiv
O
SEA

Domeniille de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A

Biodiversitate,
B
fflora, fauna
 Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere


Protejarea și îm
mbunătățirea calităății și întinderii habbitatelor naturale și
ș semi-naturale



Reducerea am
menințării habitatelo
or și speciilor indiggene de către speciiile invazive non-in
ndigene

C

M1

M2

M16

M16

M1
M

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+
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B

Obiectiv
O
SEA

Domeniille de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A

Apă
A
 Menținerea și îmbunătățirea "stăării bune" a apelor.. Pentru ape subterrane, din punct de vedere
v
cantitativ șii


calitativ (chim
mic), iar pentru apee de suprafață (râurri, lacuri și ape de ccoastă) din punct de
d vedere ecologic
(elemente biollogice, fizico-chim
mice și hidromorfollogice) (Directiva--cadru privind apa)) ;
Diminuarea po
oluării apelor de su
uprafaţă şia apelor subterane din sursse „punctiforme” și difuze;



Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă

Sol
S
 Conservarea terenurilor agricolee de calitate superiooară (calități bio-fiizice, versatilitate, etc.)


Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or solului



Reducerea ero
oziunii solului

Aer
A
 Reducerea em
misiilor de poluanți atmosferici din acctivități de agricolee și de creştere a an
nimalelor


Reducerea em
misiilor de CO2



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

C

M1

M2

M16

M16

M1
M

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

Factorii
F
climaticci, inclusiv energ
gia
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B

Obiectiv
O
SEA

Domeniille de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A



Creșterea capaacității de reținere a carbonului



Reducerea vullnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneccări de teren, evenim
mente meteo extreeme)



Promovarea celor mai bune pracctici în domeniul efficienței energeticee, prin: utilizarea mai
m rațională a resu
urselor
limitate de apăă, dezvoltarea de culturi
c
rezistente laa secetă, etc.

B

C

M1

M2

M16

M16

M1
M

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

+1

0

0

0

+1
+

Populația
P
și săn
nătatea umană


Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind adresabilitatea la serviciile med
dicale



Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile



Îmbunătățireaa nivelului de cunoștințe privind pro
otecția mediului în
nconjurător

Active
A
materialee (deşeuri şi resu
urse)


Folosirea resu
urselor naturale în
ntr-un mod eficiennt, cât mai des, șii în același timp minimizarea impaactului
asupra mediullui



Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de eenergie



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

Patrimoniulcult
P
tural şi piesajul (inclusiv amena
ajarea teritoriulu
ui)
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Obiectiv
O
SEA

Domeniille de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A



Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României



Menținerea și întărirea identitățiii culturale și a peissajului din mediul rural din Româniaa



Aplicarea de practici
p
agricole sp
pecifice agro-mediuu-ului și agriculturrii ecologice

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri

B

C

M1

M2

M16

M16

M1
M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+1
+

22

0

0

0

22
2

PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie

0

22

PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

22

444

7.5.2 P
Prioritatea 2: Creşterea
Cr
viabiliității exploatațiiilor şi a compettitivității tuturo
or tipurilor de aagricultură în toate
t
regiunile
şii promovarea teehnologiilor aggricole inovatoa
are și a gestionă
ării durabile a pădurilor
p
Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A--C şi măsurile M
A
M1

M22

M4

B
M6

Biodiversitate,
B
fflora, fauna
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M11

M2

M6

Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A--C şi măsurile M
A

B

M1

M22

M4

M6

M11

M2

M6

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

-0

-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

Menținerea și îmbunătățirea "stăării bune" a apelor.. Pentru ape subterrane, din punct de
pe de suprafață (râu
uri, lacuri și ape dee
vedere cantitaativ și calitativ (chimic), iar pentru ap
coastă) din pu
unct de vedere ecollogic (elemente bioologice, fizico-chim
mice și
hidromorfolog
gice) (Directiva-caadru privind apa) ;
Diminuarea po
oluării apelor de su
uprafaţă şia apelor subterane din sursse „punctiforme” și
difuze;
Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Conservarea terenurilor agricolee de calitate superiooară (calități bio-fiizice, versatilitate, etc.)

0

0

-1

+1

0

0

+1



Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or solului

0

0

-1

0

0

0

0



Reducerea ero
oziunii solului

0

0

0

0

0

0

0



Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere



Protejarea și îm
mbunătățirea calităății și întinderii habbitatelor naturale și
ș semi-naturale



Reducerea am
menințării habitateelor și speciilor inndigene de către speciile invazive nonindigene

Apă
A






Sol
S

Aer
A
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Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A--C şi măsurile M
A

B

M1

M22

M4

M6

M11



Reducerea em
misiilor de poluan
nți atmosferici dinn activități de agrricole și de creşteere a
animalelor

M2

M6

0

0

+1

+1

0

0

0



Reducerea em
misiilor de CO2

0

0

0

0

0

0

0



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

1

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

Factorii
F
climaticci, inclusiv energ
gia


Creșterea capaacității de reținere a carbonului



Reducerea vullnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneccări de teren,
evenimente meteo
m
extreme)
Promovarea celor mai bune pracctici în domeniul efficienței energeticee, prin: utilizarea mai
m
rațională a ressurselor limitate dee apă, dezvoltarea dde culturi rezistentee la secetă, etc.



Populația
P
și săn
nătatea umană




Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind adresabilitatea la
serviciile med
dicale
Protejarea săn
nătății populației faață de riscul îmbolnnăvirilor generate de
d factorii
dinmediulambbiant în vederea îm
mbunătățirii calitățiii vieții
Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile



Îmbunătățireaa nivelului de cunoștințe privind pro
otecția mediului în
nconjurător
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Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A--C şi măsurile M
A

B

M1

M22

M4

M6

M11

M2

M6

0

0

0

+1

0

0

+1

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1/+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5

-1

0

0

4

Active
A
materialee (deşeuri şi resu
urse)


Folosirea resu
urselor naturale într-un mod eficient, cât mai dees, și în același timp
minimizarea im
mpactului asupra mediului
m



Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de eenergie



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

Patrimoniulcult
P
tural şi peisajul (inclusiv amenaajarea teritoriulu
ui)


Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României



Menținerea și întărirea identitățiii culturale și a peissajului din mediul rural din Româniaa



Aplicarea de practici
p
agricole sp
pecifice agro-mediuu-ului și agriculturrii ecologice

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri
PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie

-6

PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

4
-2
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NOTĂ:
N
la nivellul Priorității 2 efectele potențțial puternic neegative asupra unor
u
factori preecum biodiversiitatea, apa și soolul datorate Măsurii
M
4,
(incluzând
(
subm
masurile aferentte), au fost consiiderate a avea un
u efect la o scarră redusă, motiv
v pentru care sccorul acordat -2 a fost reconsideerat fiind
punctat
p
cu -1.
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7.5.3

Prioritatea 3: Prromovarea orgganizării lanţulu
P
ui alimentar, in
nclusiv procesa
area și comercia
alizarea produsselor agricole,
bunăstării animale şi gestionărrii riscurilor în agricultură

Obiectiv
O
SEA

Do
omeniile de interv
venţie A-C şimăsu
urile M
A
M
M1

M2

M4

M9

M14

M16

0

0

0

?

?

0

0

0

Protejarea și îmbunătățirea callității și întinderiii habitatelor naturrale și seminaturale

0

0

0

?

?

0

0

0

Reducerea am
menințării habitatellor și speciilor indiigene de către speciile invazive
non-indigene

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

Biodiversitate,
B
flo
ora, fauna
 Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere




Apa
A
 Menținerea șii îmbunătățirea "sstării bune" a apeelor. Pentru ape su
ubterane, din
punct de vedeere cantitativ și callitativ (chimic), iarr pentru ape de sup
prafață (râuri,
lacuri și ape de
d coastă) din puncct de vedere ecologic (elemente biollogice, fizicochimice și hid
dromorfologice) (D
Directiva-cadru priivind apa) ;




B

Diminuarea poluării
p
apelor de
d suprafaţă şia apelor subteran
ne din surse
„punctiforme”” și difuze;
Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă
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M1

M17

Obiectiv
O
SEA

Do
omeniile de interv
venţie A-C şimăsu
urile M
A
M
M1

Sol
S
 Conservarea terenurilor agrico
ole de calitate ssuperioară (calităăți bio-fizice,
versatilitate, etc.)
e


Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or solului



Reducerea ero
oziunii solului

Aer
A
 Reducerea em
misiilor de poluan
nți atmosferici diin activități de ag
gricole și de
creştere a anim
malelor


Reducerea em
misiilor de CO2



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

Factorii
F
climatici,, inclusiv energia
 Creșterea capaacității de reținere a carbonului


Reducerea vu
ulnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneecări de teren,
evenimente meteo
m
extreme)

B

M2

M4

M9

M14

M16

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

+1

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0
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M1

M17

Obiectiv
O
SEA

Do
omeniile de interv
venţie A-C şimăsu
urile M
A
M
M1



Promovarea ccelor mai bune practici
p
în domenniul eficienței enerrgetice, prin:
utilizarea mai rațională a resu
urselor limitate dde apă, dezvoltareea de culturi
rezistente la seecetă, etc.

Populația
P
și sănăttatea umană
 Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind
adresabilitateaa la serviciile mediicale
 Protejarea săn
nătății populației faață de riscul îmbolnnăvirilor generate dde factorii
din mediulamb
biant în vederea îm
mbunătățirii calitățiii vieții
 Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile


Îmbunătățireaa nivelului de cunoșștințe privind proteecția mediului înco
onjurător

Active
A
materiale (deşeuri
(
şi resursee)
 Folosirea resu
urselor naturale înttr-un mod eficient,, cât mai des, și în
n același timp
minimizarea im
mpactului asupra mediului
m


Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de ennergie



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

M2

M4

B
M9

M14

M16

M17

0

0

+1

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

+1

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

Patrimoniul
P
cultu
ural şi peisajul (in
nclusiv amenajareea teritoriului)
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M1

Obiectiv
O
SEA

Do
omeniile de interv
venţie A-C şimăsu
urile M
A
M
M1



Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României



Menținerea șii întărirea identităății culturale și a ppeisajului din med
diul rural din
România



Aplicarea de practici
p
agricole sp
pecifice agro-mediuu-ului și agriculturrii ecologice

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri
PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie

B

M2

M4

M9

M14

M16

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

0

?

?

0

0

0

0

0

3

?

?

0

0

0

3

PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

M17

0
3
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M1

7.5.4 Prioritatea
P
4: Reefacerea, conseervarea şi conso
olidarea ecosisttemelor care su
unt legate de ag
gricultură şi silvvicultură

Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A

Biodiversitate,
B
flo
ora, fauna
 Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere

B

C

M1

M10

M15
5

M1

M11

M1

M
M10

M13

M15

0

+2

+2

0

+2
2

0

+
+2

+1

+2



Protejarea și îmbunătățirea callității și întinderii habitatelor naturaale și
semi-naturale

0

+2

+2

0

+2
2

0

+
+2

+1

+2



Reducerea am
menințării habitatellor și speciilor inddigene de către sp
peciile
invazive non-iindigene

0

+2

+2

0

+2
2

0

+
+1

+1

+2

0

+2

+1

0

-1//+1

0

+
+1

0

+1

0

+2

0

0

-1//+1

0

+
+1

0

0

0

+2

0

0

0

0

+
+1

0

0

Apă
A
 Menținerea și îmbunătățirea "stăării bune" a apelor.. Pentru ape subterrane,
din punct de vedere
v
cantitativ și calitativ (chimic), iar pentru ape de
suprafață (râurri, lacuri și ape de coastă) din punct dde vedere ecologicc
(elemente biollogice, fizico-chim
mice și hidromorfollogice) (Directiva-cadru privind apa) ;
 Diminuarea po
oluării apelor de su
uprafaţă şia apelor subterane din sursse
„punctiforme”” și difuze;
 Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă
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Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A

Sol
S
 Conservarea terenurilor
t
agricolee de calitate superiioară (calități bio-ffizice,
versatilitate, etc.)
e



Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or
solului
Reducerea ero
oziunii solului

Aer
A
 Reducerea em
misiilor de poluanți atmosferici din acctivități de agricolee și de
creştere a anim
malelor


Reducerea em
misiilor de CO2



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

Factorii
F
climatici,, inclusiv energia
 Creșterea capaacității de reținere a carbonului


Reducerea vullnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneccări
de teren, evennimentemeteo extreeme

B

C

M1

M10

M15
5

M1

M11

M1

M
M10

M13

M15

0

+1

0

0

+1
1

0

+
+2

0

0

0

+1

0

0

+1
1

0

+
+2

0

0

0

+1

+1

0

+1
1

0

+
+1

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

+2

0

0

0

0

0

+2

0

?

+1

0

0

0

0

0

+1
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Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A
M1



Promovarea celor mai bune pracctici în domeniul efficienței energeticee,
prin: utilizareaa mai rațională a reesurselor limitate dde apă, dezvoltareaa de
culturi rezisten
nte la secetă, etc.

Populația
P
și sănăttatea umană
 Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind
adresabilitateaa la serviciile mediicale
 Protejarea săn
nătății populației faață de riscul îmbolnnăvirilor generate dde
factorii din meediulambiant în veederea îmbunătățiriii calității vieții
 Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile


Îmbunătățireaa nivelului de cunoștințe
c
privindd protecția
înconjurător

med
diului

Active
A
materiale (deşeuri
(
şi resursee)
 Folosirea resu
urselor naturale în
ntr-un mod eficieent, cât mai des, și în
același timp minimizarea
m
impacttului asupra mediuului


Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de ennergie



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

Patrimoniulcultu
P
ral şi piesajul (incclusiv amenajarea
a teritoriului)
 Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României

M10

B

C

M15
5

M1

M11

M1

M
M10

M13

M15

0

?

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1
1

0

+
+1

0

0

0

0

0

0

+2
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

+
+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

+
+1

0

0

0

+2

+1

0

0

0

+
+2

0

+1
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Obiectiv
O
SEA

Domeniilee de intervenţie A-C
A şi măsurile M
A

B

C

M1

M10

M15
5

M1

M11

M1

M
M10

M13

M15



Menținerea și întărirea identitățiii culturale și a peiisajului din mediull rural
din România

0

+1

0

0

0

0

+
+1

0

0



Aplicarea de practici agricole specifice agro-meediu-ului și agricu
ulturii
ecologice

0

+2

0

0

0

0

+
+2

0

0

0

25

12

0

122

0

2
21

3

12

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri
PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie

37

PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

12

36
85
5
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7.5.5 P
Prioritatea 5. Prromovarea eficcienței resurseloor și sprijinirea
a tranziției cătree o economie ccu emisii redusee de carbon și
reezistente la schimbările climattice în sectorula
agricol, alimen
ntar și forestier
Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inteervenţie A-C şi mă
ăsurile M
A
B
C
D
M4
M16
M6
M
M6
M4

E
M8

Biodiversitate,
B
flo
ora, fauna


Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere

-1

0

-1

-1
1

-1

0



Protejarea și îm
mbunătățirea calităății și întinderii habbitatelor naturale și
ș semi-naturale

-2

0

-1

-1
1

-1

+1



Reducerea am
menințării habitatelo
or și speciilor indiggene de către speciiile invazive non-in
ndigene

-1

0

-1

-1
1

-1

+1

-1

0

0

0

0

0



Menținerea și îmbunătățirea "stăării bune" a apelor.. Pentru ape subterrane, din punct de vedere
v
uri și ape de coastă)) din punct de
cantitativ și caalitativ (chimic), iaar pentru ape de supprafață (râuri, lacu
vedere ecologgic (elemente biologice, fizico-chimicce și hidromorfolog
gice) (Directiva-caadru privind
apa) ;
Diminuarea po
oluării apelor de su
uprafaţă şia apelor subterane din sursse „punctiforme” și difuze;

-1

0

0

0

0

0



Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă

-1/+1

0

0

0

0

0



Conservarea terenurilor agricolee de calitate superiooară (calități bio-fiizice, versatilitate, etc.)

-1

0

-1

-1
1

0

+1



Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or solului

-1

0

0

0

0

0

Apă
A


Sol
S
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Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inteervenţie A-C şi mă
ăsurile M
A
B
C
D
M4
M16
M6
M
M6
M4

E
M8

Reducerea ero
oziunii solului

0

0

0

0

0

+1



Reducerea em
misiilor de poluanți atmosferici din acctivități de agricolee și de creştere a an
nimalelor

-1/+1

0

0

0

+2

0



Reducerea em
misiilor de CO2

-1/+1

0

0

+1

+1

0



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

+1

0

0

0

+2

0

0
0

0
0

+1
0

+1
0

0
0

+1
+1

+1

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+1

0

+1
0

0
0

0
0

0
0

+1
0

0
0


Aer
A

Factorii
F
climatici,, inclusiv energia




Creșterea capaacității de reținere a carbonului
Reducerea vullnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneccări de teren, evenim
mente meteo
extreme
Promovarea celor mai bune pracctici în domeniul efficienței energeticee, prin: utilizarea mai
m rațională a
resurselor limitate de apă, dezvo
oltarea de culturi reezistente la secetă, etc.

Populația
P
și sănăttatea umană





Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind adresabilitatea la serviciile
medicale
Protejarea săn
nătății populației faață de riscul îmbolnnăvirilor generate dde factorii din med
diulambiant în
vederea îmbun
nătățirii calității vieții
Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile
Îmbunătățireaa nivelului de cunoșștințe privind proteecția mediului înco
onjurător
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Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inteervenţie A-C şi mă
ăsurile M
A
B
C
D
M4
M16
M6
M
M6
M4

E
M8

Active
A
materiale (deşeuri
(
şi resursee)


Folosirea resu
urselor naturale în
ntr-un mod eficieent, cât mai des, și în același tim
mp minimizarea
impactului asu
upra mediului

0

0

0

0

0

0



Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de ennergie

+1

0

0

0

0

0



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

0

0

0

0

0

0

Patrimoniul
P
cultu
ural şi piesajul (in
nclusiv amenajareea teritoriului)
 Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României

-1

0

0

0

0

+1



Menținerea și întărirea identitățiii culturale și a peissajului din mediul rural din Româniaa

-1

0

0

0

0

0



Aplicarea de practici
p
agricole sp
pecifice agro-mediuu-ului și agriculturrii ecologice

-1/+1

0

0

0

0

0

0

-3

4

7

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri
PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie
PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

-5
-5

-2
2
-3

-2

7

+1

NOTĂ:
N
la nivellul Priorității 5, efectele potențial puternic neegative asupra unor
u
factori prrecum biodiverssitatea, apa și so
olul datorate Măsurii
M
4,
(incluzând
(
subm
masurile aferentte), au fost consiiderate a avea un efect la o scarră redusă (supra
afață redusă), m
motiv pentru caree scorul acordatt -2 a fost
reconsiderat
r
fiin
nd punctat cu -1. Scorul de -2 se menține la su
ub-obiectivul“P
Protejarea și îmb
bunătățirea caliității și întinderiii habitatelor na
aturale și
intrucât indiferrent de scară, fiie aceasta redusă, efectele impleementării măsurrii nu vor avea ca rezultantă prrotecția și îmbunătățirea
semi-naturale”
s
întinderii
î
habita
atelor naturale și
ș semi-naturale.

7.
7.5.6
Prioritatea
a 6: Promovarea
a incluziunii so
ociale, a reduceerii sărăciei şi a dezvoltării eco
onomice în zonele rurale
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Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inttervenţie A-C şi măsurile
m
M
A

Biodiversitate,
B
flo
ora, fauna
 Menținerea biiodiversităţii de pe terenurile agricolee și forestiere


Protejarea și îm
mbunătățirea calităății și întinderii habbitatelor naturale și
ș semi-naturale



Reducerea am
menințării habitatelo
or și speciilor indiggene de către speciiile invazive non-in
ndigene

Apă
A
 Menținerea și îmbunătățirea "stăării bune" a apelor.. Pentru ape subterrane, din punct de vedere
v
cantitativ șii calitativ
(chimic), iar ppentru ape de supraafață (râuri, lacuri șși ape de coastă) diin punct de vederee ecologic (elementte biologice,
fizico-chimicee și hidromorfologiice) (Directiva-cad
dru privind apa) ;
 Diminuarea po
oluării apelor de su
uprafaţă şia apelor subterane din sursse „punctiforme” și difuze;


Creșterea utiliizării eficiente a ap
pei, reducerea pierdderilor de apă

Sol
S
 Conservarea terenurilor agricolee de calitate superiooară (calități bio-fiizice, versatilitate, etc.)


Reducerea con
ntaminării și protejjarea calității, com
mpoziției și funcțiilo
or solului



Reducerea ero
oziunii solului

M2

M4

M6

M7

LEAD

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

0

+1

0

+1

+1

0

0

+1

+1

+1

0

0

0

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aer
A
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B

Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inttervenţie A-C şi măsurile
m
M
A



Reducerea em
misiilor de poluanți atmosferici din acctivități de agricolee și de creştere a an
nimalelor



Reducerea em
misiilor de CO2



Reducerea em
misiilor de particulee și de miros

Factorii
F
climatici,, inclusiv energia
 Creșterea capaacității de reținere a carbonului


Reducerea vullnerabilității la sch
himbările climaticee (inundații, aluneccări de teren, evenim
mente meteo extreeme



Promovarea celor mai bune pracctici în domeniul efficienței energeticee, prin: utilizarea mai
m rațională a resu
urselor limitate
de apă, dezvolltarea de culturi rezzistente la secetă, eetc.

Populația
P
și sănăttatea umană
 Promovarea uunui mod de viață sănătos
s
și reducerea inegalităților priv
vind adresabilitatea la serviciile med
dicale
 Protejarea săn
nătății populației faață de riscul îmbolnnăvirilor generate dde factorii din med
diul ambiant în ved
derea
îmbunătățirii calității
c
vieții
 Creșterea acceesului la produse alimentare
a
de calitaate la prețuri accesiibile


Îmbunătățireaa nivelului de cunoșștințe privind proteecția mediului înco
onjurător

Active
A
materiale (deşeuri
(
şi resursee)
 Folosirea resu
urselor naturale întrr-un mod eficient, cât mai des, și în același
a
timp minim
mizarea impactului asupra mediului

M2

M4

M6

M7

LEAD

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+2

+2

0

+1

0

+1

+2

0

0

0

+1

+1

0

+2

+1

+1

+1
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B

Obiectiv
O
SEA

Domeniile de inttervenţie A-C şi măsurile
m
M
A



Îmbunătățireaa eficienței consum
mului de apă și de ennergie



Gospodărirea durabilă a resursellor de apă de supraafaţă şi subterane

Patrimoniulcultu
P
ral şi piesajul (incclusiv amenajarea
a teritoriului)
 Conservarea și
ș îmbunătățirea peeisajului natural al României


Menținerea și întărirea identitățiii culturale și a peissajului din mediul rural din Româniaa



Aplicarea de practici
p
agricole sp
pecifice agro-mediuu-ului și agriculturrii ecologice

PUNCTAJ
P
TOTA
AL măsuri

B

M2

M4

M6

M7

LEAD

0

+1

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

-1/+1

+2

+1

0

0

+1

+2

+2

0

0

0

0

0

0

6

5

9

14

PUNCTAJ
P
TOTA
AL domenii de inttervenţie

11

PUNCTAJ
P
TOTA
AL prioritate

23
34
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7.6 C
Comentarii asupra
a
evalu
uării prioritățților PNDR 2014-2020
Pe paarcursul evalluării priorităăților PNDR
R 2014 - 20020, au fost identificate şi potențialle efecte
pozitivve sau negattive însă doaar încontextu
ulevaluăriiaccestora până la nivelul măsurilor
m
inddividuale
din PN
NDR.Explicaația este urm
mătoarea: în cazul
c
în care domeniul dee intervenţie a avut mai mult
m de o
măsurră, evaluareaa impactuluii asupra meediului a fost efectuată pentru toatte măsurile aferente
domenniilor de inteervenție afereente Program
mului.
Prezenntarea geneerală a evaaluării priorrităților, domeniilor dee intervenţiee și măsuriilor este
prezenntată mai joss:

Domeniu de
Priooritate inteervenție
A
1
B
C
A
2
B

A
3

B

A

4

B

C

Măsuri
M1
M2
M 16
M 16
M1
M1
M2
M4
M6
M1
M2
M6
M1
M2
M4
M9
M 14
M 16
M1
M 17
M1
M 10

Scor
total măsură
22
0
0
0
22
0
0
-7
1
0
0
4
0
0
3
?
?
0
0
0
0
25

M 15

12

M1

0

M 11

12

M1
M 10
M 13

0
21
3

Scor total domeniu
u de
interven
nție

Scor totaal prioritatee

22
0
0
22

44

-6
-2
4

3
3

0

37

12

85

36

PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
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Măsuri

Scor
total măsură

M 15

12

B

M4
M 16
M6

-5
0
-3

C

M6

-2

-2

D

M4

4

4

E

M8

7

7

M2
M4
M6
M7
LEAD

0
6
5
9
14

Domeniu de
Priooritate inteervenție

A

5

A
6
B

Scor total domeniu
u de
interven
nție

Scor totaal prioritatee

-5
-3
+ 1

11
34
23

Priorittatea 4: Refaacerea, conseervarea şi connsolidarea eccosistemelor care sunt leggate de agriccultură şi
silvicuulturăcontribbuie cel maii mult la prrotejarea și îîmbunătățireea componenntelorindividduale ale
mediuului. Acest faapt este confiirmat de obţinerea celui mai
m mare sco
or de evaluarre: 85.
Priorittatea2 aprezeentat, la evalluarea generaală, un caraccter sensibil negativ.În momentul
m
evaaluării la
nivel dde măsuri,a fost indicat faptul că anuumite măsurri, în special 4 şi 6, preziintă efecte potențiale
negatiive asupra mediului.Imp
m
actulsensibill negativ a fost
f
evaluat în
î special raaportat la facctorul de
mediuu biodiversitaate. Mai puțin afectate vo
or fi apa, soluul și într-o mică
m măsură, patrimoniull cultural
și peissajul.
În connformitate cu
u evaluarea generală,
g
Priioritatea5-Prromovarea efficienței resu
urselor şi spprijinirea
tranziţţiei către o economie
e
cu emisii redusse de carbonn şi mai rezisstente la schiimbările clim
matice în
sectorrul agricol, alimentar
a
şi forestier-vaa
f
avea, în prinncipal, efectee potențiale pozitive
p
şi/saau mixte
asupraa mediului, fără a excclude însă potențialele
p
efecte negaative ale măsurilor
m
parrticulare.
Evaluaarea realizaată la niveluul măsurilorr a doveditt că în speecial măsuriile 4 şi 6 prezintă
efecteppotențialenegative asupra anumitor receptori
r
de mediu,
m
în speecial asupra biodoversităăţii, apei,
soluluui, patrimoniiului cultural şi peisajullui.Scorul tootal de + 1,aacordat acesstei priorităţi, indică
faptul că ar fi adeccvată o atenuuare a efecteelor asupra mediului,
m
în vederea îmbbunătăţirii im
mpactului
tuturorr domeniilorr de intervenţţie (A, B, C) din cadrul acestei
a
priorittăţi.
Priorittatea6, cu sccorul de 34, va afecta în mod pozitivv moderat mediul,
m
în vreeme ce Priorritatea 1,
având un scor de 44,va aveaa efecte com
mparabile şi practic
p
indirrecte asupra mediului, în cadrul
tuturorr domeniilorr sale de interrvenţie.
Selecttarea unor măsuri
m
de dim
minuare a imppactului, penntru a contracara potențiaalele efecte negative,
n
ar trebbui să fie reealizată penttru priorităţile 2 și 5, înn special în ceea ce priivește constrrucția de
infrasttructuri. Imp
plementarea măsurilor pllanificate în cadrul Priorităţilor 2 șii 5 ar putea necesita
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nevoiaa dediminuaare a impacttului asupra mediului înn special în timpul consstruirii infrasstructurii
locale aferente. Măsurileaferen
M
nte Priorităţiii 1 și majorritatea măsurrilor din cadrrul altor prioorități nu
n
de diminuarre a impactullui.
ar avea nevoie de niciomăsură
Efecteele potențiall negative preconizate ale implem
mentării măăsurilor individuale voor trebui
minim
mizate, în vederea asigurrăriiunor conndiții acceptaabile și duraabile pentru dezvoltarea rurală a
Românniei, prin prrezentul Proggram. Minim
mizarea impaactului va asigura, de aseemenea, că protecția
p
mediuului și dezvo
oltarea durabbilă sunt pe deplin refleectate în conținutul gen
neral al Proggramului
Naționnal de Dezvo
oltare Ruralăă.
Cuantificarea ar necesita
n
maii multe studii și informaații cu priviire la starea actuală a mediului,
m
precum
m și mai muulte detalii referitoare
r
laa măsurile PNDR,
P
dar acestea
a
vor fi accesibilee doar la
momeentul în care ghidurile prrivind elaboarea cereriloor de finațaree, respectiv cererile de finanțare
f
vor fi disponibile.
O privvire de ansaamblu asuprra scorurilorr globale, coonduce la co
oncluzia că acțiunile
a
proopuse pe
cele șșase priorităăți ale UE pot avea potențiale
p
e
efecte
aproa
ape neutre, benefice, puternic
p
benefi
fice sau nesiggure.

Efecte cumullative
7.4 E
După identificareaa efectelor potențiale
p
sem
mnificative asupra
a
mediului ale măssurilor indiviiduale și
domenniilor de inteervenţie, efecctele cumulattive au fost eevaluate. A fost
f evaluat, cu precăderee, efectul
simulttan al mai multor
m
acțiunni asupra facctorilor de mediu.
m
Efecteele cumulativ
ve ale impleementării
priorittăților și a domeniilor
d
d intervenţiee aferente assupraobiectiv
de
velor SEA, pot fi vizuaalizate în
tabeluul de mai jos.
Evaluaarea efecteloor generale ale PNDR 2014-2020 asupra fieccărui obiectiiv de mediuu a fost
furnizată prin analliza critică a efectelor măăsurilor indivviduale.
Princippalele efectee potențiale negative id
dentificate prrin evaluarea strategică de mediu, în cazul
PNDR
R 2014-2020 propus este implementaat, sunt legatee de construcția și exploatarea de nooi clădiri,
precum
m şi de infrastructurăși innstalații.
Evaluaarea efecteloor cumulativee

Aspecct de mediu
u

Efectte semnifica
ative poten
nţiale determinate de măsuri
m
speecifice

Cele mai
m negativeeefecte au fost identificatte ca fiind geenerate de Prrioritatea
BIOD
DIVERSITA
ATE,
2, măăsurile 4 şi 6,
6 și de cătree Prioritatea 5, măsurile 4 şi 6. Un potențial
p
FLOR
RĂ, FAUNĂ
Ă
impacctnegativ red
dus a fost constatat
c
în ceea ce prriveşte Priorritatea 6,
măsurra 7. Un poteenţial efect nnegativ cumu
ulativ, exerccitat la nivel local, ca
urmarre a dezvoltăării infrastruccturii și a acttivității econ
nomice în agrricultură,
poate fi legat de dezvoltarea
d
fermelor agrricole și a faacilităților, prrecum și
z
rurale.
de invvestiții în acttivităţi non-agricole din zonele
Impacctul construucțiilor ca urmare
u
a noilor dezvooltării în aggricultură
(extinndere, moderrnizare, incluuzândclădiri, structuri, infrastructuri
i
i), se va
maniffesta, de exeemplu, prin disturbarea unor specii de faună, pierderea
p
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Aspecct de mediu
u

APĂ

SOL

AER
FACT
TORI
CLIM
MATICI
(INCL
LUSIV
ENER
RGIE)
POPU
ULAŢIE
SĂNĂ
ĂTATE
UMAN
NĂ

ACTIIVE
MATE
ERIALE
(DEŞE
EURI
RESU
URSE
NATU
URALE)

Efectte semnifica
ative poten
nţiale determinate de măsuri
m
speecifice
habitaatului, fragm
mentarea habitatului.
Efectee operaționaale ar putea fi observatee în ceea ce priveşte dissturbarea
unoraa dintre speciii sau prin răsspândirea speciilor invazzive.
Efectee negative cumulative
c
p
potențiale
asuupra calităţiii și cantităţiii apei ar
putea fi observatte la Prioritaatea 2, măsu
urile 4 şi 6,, și la Priorritatea 5,
măsurra 4.
Impacctul construccțiilor caurmaare a dezvolttării agricultturii, afacerillor rurale
şi inffrastructurii se va maniffesta asupra calităţii apeei, de exempplu, prin
poluarea apelor de suprafaață, a apeloor subteranee şi prin deversări
d
accideentale.
Efectee operaționaale: posibilee efecte minnore generaate de consttrucții și
renovvări asupra poluării
p
apellor de supraafață, a apeelor subteranne, şi de
asemeenea, impactul turismuluii necontrolatt asupra calittății apei.
Impacctul potențiall negativ asuupra solului poate
p
fi cum
mulatdin Priorritatea 2,
măsurra 4, Prioritaatea 5, măsurrile 4 şi 6, șii un impact minor
m
al Prioorităţii 6,
măsurra LEADER.
Este previzionat un impact minor şi lo
ocal generatt de construucții, de
mpactarea soolului sau po
oluarea acestuia prin scuurgeri de
exempplu, prin com
reziduuri.
Eroziuunea solului și proceselee legate de absorbţiacarb
a
bonuluipot fii afectate
negatiiv la nivel local, din cauza
c
combiinației dintree pășunatul excesiv,
metoddele de produucție agricolăă și sporirea activităților de turism.
Emisiiile atmosferrice locale generate dee intensificarea transporrtului ca
urmarre a sporirii activităților
a
economice în
î sectorul aggricol și în tuurism, ar
putea avea potențiiale efecte neegative cumuulative.
Impacctul cumulat pozitiv al Prriorităţii 3, măsura
m
4, Priiorităţii 4, m
măsura 10
și Priorităţii 5, măsurile
m
4,6,88, va fi datorrat sprijiniriii tehnologiilor noi și
eficiente de reducere a poluăriii.
de mici
c
Potennţialul impacct negativ cuumulativ determinat de contribuțiile
dimennsiuni la em
misiile de dioxid de carbon estee legat de sporirea
activităților econoomice, transpport, turism, și
ș menținereaa animalelorr.
Potennțialele efecte cumulatiive pozitivee minore suunt reprezenntate de
ŞI
îmbunnătățirea sănnătății ca urmare a dezvvoltării prodducției și disstribuției
agroalimentare suub Prioritateaa 4, măsurile 10 şi 11 și Prioritatea 5,
5 măsura
D asemeneea, îmbunăătățirea mannagementuluui și graduului de
4. De
conștiientizare am
mediului, cu impact
i
cumuulativ indirecct,este de așșteptat să
contriibuie la sănăttatea și bunăăstarea popullației.
Nu auu fost identifi
ficate efecte cumulative
c
semnificativee.
ŞI
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Aspecct de mediu
u
PATR
RIMONIUL
L
CULT
TURAL ŞI
PEISA
AJ (INCLUSIV
PLAN
NIFICAREA
A
UTIL
LIZĂRII
TERE
ENURILOR
R)

Efectte semnifica
ative poten
nţiale determinate de măsuri
m
speecifice
Efectee potențiale negative cumulative
c
pot
p fi determ
minate de ocuparea
o
terenuurilor și se pot manifessta asupra mediului
m
încoonjurător, prrecum şi
asupraa peisajului și moștenirrii culturale. În special, aceste efectte pot fi
determ
minate de construcţia de noi clădiri șii desfăşurarea de noi activități.
Măsurile care coontribuie cell mai mult la apariţia acestor efeecte sunt
ş sprijinireaa de activităăţi agricole şi noninvesttițiile în acttive fizice şi
agricoole prin interrmediul Priorrităţii 5, măsuura 4 și Priorrităţii 3, măssura 4.
Impacctul construucțiilor geneerate prin dezvoltarea
d
a
activităţilor
agricole
(incluusiv clădiri,, structuri și infrastrructură) estte prevăzutt a se
maniffestaasupra vestigiilor
v
arhheologice și monumentellor istorice.
Efecteele operaționale generaate de dezvooltarea activvităţilor agriicole, de
dezvooltarea energgiei din sursee regenerabiile și de inteensificarea afacerilor
a
din mediul
m
rural,, se vor maanifesta asuppra peisagistticii tradiționale din
mediuul rural şi posibil asupra ariilor
a
protejate.

Evalu
uarea realizaată permitee formulareea concluzieei potrivit căreia PNDR
R va avea un
u efect
potențial sinergicc pozitiv dee ansamblu
u asupra poopulației, prin impactu
ul asupra ssănătății
uman
ne și asupra schimbăriloor climatice, datorat sprrijinirii de teehnologii și practici moderne.
Impacctul cumulatiiv potențial negativ al PNDR
P
poatee fi observatt mai ales assupra biodivversității,
peisajuului, apei, aerului, (înn ordine deescrescătoaree) din cauzza dezvoltărrii infrastruccturii și
compeetitivității.

Efecte transffrontaliere assupra mediu
ului
7.7 E
Avândd în vedere orientarea strategică
s
a programului
p
nu se anticcipează nici un impact potențial
p
negatiiv transfronttalier direct asupra med
diului. Dimppotrivă, poatte fi așteptaat un impactt pozitiv
asupraa mediului în regiunilee de frontiieră, ca urm
mare a reduucerii poluăării și îmbuunătățirii
compoonentelor inddividuale de mediu după implementarrea PNDR.
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7.8 C
Concluzii


Prrogramul prropune priorrități și dom
menii de inntervenție înn conformitaate cu docuumentele
strrategice la nivel
n
europeean și națion
nal, documeente a cărorr obiective propuse
p
se referă
r
la
opptimizarea pe termen meediu și lung a efectelor socio-econo
omice precum
m și a aspecctelor de
m
mediu ce cond
duc spre o deezvoltare durrabilă;



Prrogramul se bazează
b
pe o analiză detaaliată a situațției din Rom
mânia;



Prrin domeniile de interveenție și măsuurile selectatte, Programu
ul va contrib
bui la îmbunătățirea
caalității vieții atât
a pentru generația actuuală, cât și peentru cea viittoare;



Prrogramul crează condițțiile favorab
bile pentru practicarea și dezvoltarrea unei aggriculturi
eccologice, preccum și o dezzvoltare a spaațiului rural în
î conformitaate cu politiccile de mediuu;



Prrogramul incclude măsuri ce vizează îm
mbunătățireaa infrastructuurii de mediu
u în zonele ruurale (de
am
mintit investiiții pentru appă potabilă șii apă menajeră), fapt ce va
v contribui la
l creșterea nivelului
n
dee trai al cetățenilor din acceste zone;



Prrogramul va contribui la menținerea și
ș creșterea nivelului
n
caliitativ al meddiului prin stiimularea
coompetitivitățiii, ceea ce vaa asigura susttenabilitatea utilizării durrabile a resurrselor;



Prrogramul va sprijinii connsiderarea aspectelor
a
dee mediu la nivelul
n
produucătorilor prrecum și
traansferul de cunoștințe
c
și tehnologii prrietenoase cuu mediul;



Prrotecția meddiului și adapptarea la și atenuareaschimbărilorcllimatice, ca priorități orrizontale,
suunt reflectatee la nivelul ppriorităților inndividuale ale PNDR, prrecum și în cadrul
c
domeniilor de
inntervențieprop
puse. Măsuurile propusee în cadrul fiecărei prriorități vor contribui, în mod
diferențiat, priin impactul de mediu prognozat,
p
assupra atingerrii obiectivelor de mediuu. Acest
luucru este anallizat în cadruul Capitoluluui 7.6.;



Cooncluzia gennerală a capittolelor 7.6. și
ș 7.7. este căă PNDR 201
14 – 2020, permite
p
mențținerea și
îm
mbunătățirea mediului înntr-o manierră echilibratăă, și că impplementarea Programuluui nu va
affecta în mod negativ meddiul;



Effectul cumuulat al priorrităților și măsurilor este
e
prezentaat în capitoolul 7.7.. S
Se poate
cooncluziona că
c noul PND
DR va aveaa efecte pottențiale sinergice pozitiv
ve asupra factorilor
f
cliimatici, prin sprijinirea utilizării
u
de noi
n tehnologiii curate. Imppactul asupra sănătății poopulației
esste unul potennțial pozitiv,, fapt ce va atrage
a
după siine și o îmbu
unătățire a mediului;
m



Effecte cumulaate potențial negative pott fi observatee la nivelul biodiversități
b
ii și a peisajuului, însă
see poate obserrva că acesteeefecte pot fii eliminate/m
minimizate, prin
p implemeentarea de măsuri
m
de
reducere a aceestora;



Iddentificarea de
d măsuri dee reducere a impactului pentru a miinimiza/anulla potențialelle efecte
neegative este necesară ppentru Prioritatea 2 - Creşterea viabilității exploatațiiloor şi a
coompetitivitățiii tuturor tippurilor de ag
gricultură în toate regiunnile şi promovarea tehnoologiilor
aggricole inovaatoare și a gestionării
g
duurabile a păădurilor și peentru Prioritaatea 3 – Promovarea
orrganizării lan
nţului alimentar, inclusiiv procesareaa și comerccializarea pro
oduselor agrricole, a
buunăstării animale şi gestiionării riscurrilor în agriccultură;
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Im
mplementareaa măsurilor propuse pentru Prioritaatea 4 nu necesită selecctarea de măsuri
m
de
reducere a im
mpactului,deooarece obiectivul princippal al priorittății se adresează în mood direct
m
mediului și prrotecției lui. Pentru
P
Priorritatea 5vor fi,
f probabil, necesare
n
măsuri de minim
mizare a
im
mpactului, înn special înn perioada de
d construcțție a obiecttivelor invesstiționale cee țin de
innfrastructură;



Prrioritatea 6.-nnu necesită măsuri
m
de ateenuare a imppactului;



Prrioritatea 1.-are efecte potențiale
p
dirrecte pozitive asupra meediului și nuu necesită măsuri de
attenuarea imppactului.
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8

M
Măsurile dee preveniree, reducere și comp
pensare a efectelor negative
seemnificative ale program
mului asuprra mediului

Processul SEA a id
dentificat anuumite efecte potențiale
p
neegative asuprra mediului,ggenerate devversiunea
prelim
minară a PND
DR, efecte caare necesită eliminare/
e
dim
minuare. Măăsurile de dim
minuare a im
mpactului
potențțialnegativ assupra mediuului, la nivel de program
m, sunt în gen
neral mai strrategice, prooactive și
mai vaariate decât cele
c de la nivvel de proiecct. Măsurile dde atenuare includ
i
planifficarea pentru
ru a evita
zonelee sensibile (precum
(
supprafețele incculsiv în rețțeaua naționnală/comunitară de arii naturale
protejaate), introducerea de connstrângeri sauu parcurgereea unor evalluări lanivel inferior (de exemplu
parcurrgerea proceedurii EIM sau a Evalluării adecvate a impacctului asuprra mediului, ambele
procedduri incluse în legislațiaa națională în domeniull reglementăării de mediiu).Responsaabilitatea
pentruu implemen
ntarea măsuurilor de diminuare
d
a impactuluii poate fi a departam
mentelor
guvernnamentale șii agențiilordde protecție a mediuluiullterior aprobbării PNDR sau,în multee cazuri,
acesteea vor fi ab
bordate prinn intermediu
ul sistemuluui de planifficare, de exxemplu parcurgerea
proceddurii EIM.
Avândd în vedere caracterul
c
strategic al Proogramului Naațional de Deezvoltare Ruurală 2014 - 2020,
2
un
sistem
m de măsurri de prevennire, elimin
nare, minimiizare și compensare a efectelor negative
semnificative asup
pra mediuluii și sănătății este necesarr pentru a assigura optimizarea impleementării
activittăților individduale, în rapport cu obiectivele dezvoltării durabille. Efectele potențiale
p
poozitive ar
putea fi extinse și efecte potennțiale negativ
ve reduse saau diminuatee, în cazul înn care implem
mentarea
prograamului se va concentra pee următoarelle aspecte:


Asigurareaa unei impleementări coeerente a evaaluării impacctului asupraa mediului laa nivelul
proiectelorr individualee (în ceea cee priveşte innvestițiile în infrastructu
ură și construucții), în
conformitaate cu legislaația, în așa fel
f încât să see optimizezee soluțiile aleese și localizzarea lor,
selectarea tehnologiiloor de mediuu, succesiunnea de etapee individualle de implem
mentare,
precum șii un echilibru între asppectele de mediu,
m
socialle și econom
mice ale prooiectelor
propuse. O parte inteegrantă a evvaluării impaactului asuprra mediului trebuie să fie
f (1) o
evaluare a alternativelor, cu preferrință pentru alternativa
a
cuu impact potențial negatiiv minim
asupra meediului și (2)) o propunerre de măsuri eficiente dee eliminare a efectelor potențiale
negative previzionate.
p



Asigurareaa unei aborddări precise pentru impleementarea măsurilor
m
de promovare a valorii
economicee adăugate și
ș a dezvoltăării de noi produse
p
și seervicii, în sccopul de a minimiza
m
potențialelle efecte neggative asupraa mediului și de a maxim
miza potențiallele aspecte ppozitive.
Sprijinul pentru
p
infrasstructură si constructii,
c
chhiar și la scaară mică, rep
prezintă o deezvoltare
economicăă și, prin urm
mare, au pottențialul de a avea efectee potențiale semnificativve asupra
mediului, în special cuumulative, înn ceea ce privvește peisajull, biodiversittatea și poluaarea.



Acordareaa unei atențiii deosebite impactului
i
a
asupra
mediuului pentru proiectele
p
carre vor fi
implementtate în interiiorul sau în imediata
i
veccinătate a sittemului națioonal/european de arii
naturale protejate.
p
Oriice proiect care
c
ar puteaa avea un effect semnificcativ asupra siturilor
naturale protejate (iinclusiv a siturilor Naatura 2000)), va fi su
upus unei evaluări
corespunzzătoare în ceea
c
ce privveşte impacttul asupra mediului,
m
lu
uând în connsiderare
obiectivelee de conservvare ale situlu
ui.
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Prevenireaa deteriorăriii mediului și a resurseelor naturalee (inclusiv a resurselor de apă,
terenuri șii sol), supraeexploatării accestora, poluuării apelor de
d suprafață și
ș subterane,generate
de aplicarrea necoresppunzătoare a îngrășăminntelor și pessticidelor, prrecum şi prrevenirea
poluării prin
p
intermeddiul apelor uzate
u
evacuaate, generatăă de constru
ucția și funccționarea
necorespuunzătoare a sttațiilor de traatare a apelorr reziduale.



Prevenireaa riscurilor de
d mediu și a riscurilor teehnologice cu
c potențial impact
i
negattiv direct
asupra meediului și a săănătății umanne.



Sprijin peentru aplicaarea celor mai
m bune şi
ş moderne tehnologii disponibile,, pentru
cunoaștereea și aplicareea inovațiilor care reflecctă exploatareea eficientă a resurselor naturale
și a sursellor regenerabbile de energgie, cu accennt pe eficienţţa energeticăă cu impact potențial
p
negativ miinim asupra mediului.



Asigurareaa asupra faptului că va exista
e
un imppact potențiaalnegativ min
nim asupra mediului
m
în timpul lucrărilor dee construcție și reconstruucție - zgom
mot, emisii attmosferice, poluare
p
a
apei și a solului, deraanjarea anim
malelor și afeectarea stăriii de sănătatee a locuitorillor, ca o
consecințăă a activităății şantierellor de consstrucții și a transportuului aferent. Vor fi
implementtate măsuri de reduceree a impactullui, de exem
mplu, evitareea zonelor ssensibile,
sistarea lu
ucrărilor în anumite
a
perio
oade importaante pentru specii
s
(ex: perioada
p
de iincubație
pentru păăsări sau perrioada de migrație/depl
m
lasare în am
monte pentruu speciile de pești),
evitarea coompactării soolului, a erozziunii și a pooluării apei șii a aerului. În
n cadrul lucrrărilor de
construcţieeaclădirilor și
ș infrastructturii ar trebuii să se foloseească materiaale locale, duurabile și
reciclate;aar trebui să fie
f de preferaat renovarea clădirilor exxistenteîn loccul construirrii de noi
clădiri.



Asigurareaa unui echilibru între maanagementul intensiv și exxtensiv al terrenurilor, asttfel încât
investițiilee în zonele defavorizate
d
r
să aibă poteențialul de a contribui laa o serie de rezultate
benefice mediului, şi
ş de a nu
u conduce la
l potențiale efecte neegative, cum
m ar fi
suprapășunnatul și eroziunea soluluii.



Eliminareaa potențialeelor efecte negative alle creșterii activităților locale, incclusiv a
efectelorlaa scară micăă, prin interm
mediul măsuurilor LEAD
DER, care poot ajuta la faacilitarea
obţinerii unor
u
rezultatte benefice pentru mediiu prin susțiinerea activiității econom
mice mai
durabile și a proiectellor de mediuu și prin încuurajarea implicării comuunității la nivvel local.
Potențialuul de a geneera efecte po
ozitive, la sccară mică, asupra
a
biodivversității, caalităţii și
cantităţii apei, soluluui, calităţii aerului,
a
schiimbărilor cllimatice și planificării
p
utilizării
terenurilorr, care ar puutea fi neseemnificative individual, dar semnificcative cumuulativ, ar
trebuie să fie recunosccut și luat înn consideraree în strategiille de dezvolttare locală LEADER
L
și de cătree GAL-uri.



Investigarea amănunţiită în timpul procesului de
d aprobare a proiectelorr și monitoriizarea în
vităților proppuse și a
timpul proocesului de implementaree a proiectullui, a sustenaabilităţii activ
echilibruluuiîntreefectelle pe termen scurt și efecctele pe termeen lung.



Sprijin penntru implemeentarea proieectelor care prezintă
p
cea mai
m bună renntabilitate finnanciară,
economicăă și de mediuu.
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Respectareea, pe parcuursul procesuului de evaluuare a proiecctului,a echilibrului între efectele
locale, reg
gionale și națționale ale proiectelor, cuu preferință a efectelor potențiale
p
cum
mulative
și sinergicce pozitive.



Acordareaa unei atențiii deosebite evaluării im
mpactului assupra sănătăății și calităății vieții
populației.



Asigurareaa transparennței și acceesului la infformație de--a lungul înntregului prroces de
elaborare/evaluare a cererilor
c
de finanțare, seelectarea prooiectelor și alocarea de fonduri,
precum și monitorizarrea și evaluaarea proiectellor, măsuriloor, domeniiloor de interveenţie și a
ui competitiv
vităţii.
programullui în ansambblu, în condițiilerespectărriiprincipiulu



Monitorizarea și evaaluarea sisteematică a im
mpactului potențial
p
al programuluii asupra
mediului și
ș sănătății poopulației.



Furnizareaa de informaații relevante pentru soliccitanți și beneficiari cu prrivire la aspeectele de
mediu ce trebuie resspectate și evaluarea
e
coorespunzătoaare a efecteelor potențiaaleasupra
mediului, a proiectelorr depuse.

Evaluaarea priorittăților aratăă că, pentru
u ameliorarrea efecteloor negative potențiale (uneori
cumullative), nu sunt necessare doar măsuri
m
de atenuare, ci,
c de asem
menea, valoorificarea
oportuunităților de consolidare
c
a efectelor po
otențiale pozzitive. Acesteea sunt urmăătoarele:


Împădurirea are potennțialul de a furniza
f
o îm
mbunătățire a calității meediului, în sppecial în
ceea ce privește
p
biodiversitatea și contribuuția sa la ab
bsorbţia carrbonului. Exxistă, de
asemenea,, potențial peentru îmbunăătăţirea peisaagisticii.



Investițiilee în servicii sociale şiînn infrastructuura din meddiul rural offeră potențiaal pentru
asigurareaa de beneficiii pentru med
diul înconjurăător. Coordoonarea partenneriatului întrre părțile
interesate locale (autorrități locale, comunități, furnizorii dee afaceri) va fi esențială pentru a
maximiza beneficiile asupra
a
mediuului.

Măsurri specifice-B
Biodiversitatee

Supraffaţa ariilor naturale
n
prootejate de in
nteres naţionnal, raportatăă la suprafaţţa ţării, estee de 7%
(1.6633.360 ha), iaar suprafaţa totală a situ
urilor Naturaa 2000, rapoortată la supprafaţa ţării, este de
22,68%
% (5.406.0000 ha). Pentrru ambele caategorii de arii
a naturale protejate leegislația în domeniul
d
proteccției mediuluui prevede proceduri
p
claare referitoaare la evaluaarea impactu
ului asupra mediului
m
respecctiv, evaluarea adecvată a impactuluui asupra sppeciilor/habittatelor de innteres comuunitar (în
conforrmitate cu arrticolul 6. all Directivei “Habitate”),
“
prin urmaree efectele pootențiale negative ale
unor pproiecte viittoare finanțate prin PN
NDR pot fi diminuate sau înlăturaate prin parcurgerea
proceddurilor de reg
glementare dde mediu.
Prin trranspunerea în
î legislația națională
n
a Directivelor
D
“
“Habitate”
șii, respectiv „Păsări”,
„
Rom
mânia
s-a anngajat sădezvvolteșisă meenținărețeauaaNatura 20000 și , de asemenea,
a
săă raportezesttatutulde
conserrvare favoraabilă speciiloor și habitateelor de impoortanță comu
unitară. Rapportarea statuutului se
face laa nivelul întrregii suprafaațe naționale,, inclusiv în interiorul sitturilor Naturra 2000, în baza
b
unei
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metoddologii aprobbate de cătree Comisia Europeană.
E
R
România
și-aa asumat ca gestionarea siturilor
Naturaa 2000 să see facă în bazza unor plannuri de manaagement și/ssau a unor măsuri
m
de coonservare
pentruu habitatele//speciile penntru care accestea au foost declaratee. Prin urm
mare efectelee asupra
biodivversității, fie elepotențial pozitive sau
u negative, innduse de impplementarea PNDR
P
au fost tratate
în relaație cu diverssitatea speciffică “in situ” cât și „ex sittu”.
Prin urmare
u
pentruu a evita uneele efecte pootențiale negaative ale imp
plementării anumitor
a
prooiecte, în
speciaal cele ce viizează infrasstructura, preecum și penntru a evita întârzierea punerii
p
în prractică a
acestoora datorită duratei lunggi a proceduurilor de evvaluare a im
mpactului de mediu, connsiderăm
oportuună includereea unei recom
mandări caree să vizeze etapaimediatu
e
următoareapprobării PND
DR 20142020.


9

Ghidurile privind elabborarea cereriilor de finanțare aferentee PNDR 2014
4-2020 trebuuie să fie
b
r să respecte,încă din staadiul inițial, cerințele
astfel conccepute încât aplicațiile beneficiarilor
în domeniul conservăării biodiverrsității. În acest sens, beneficiarii
b
t
trebuie
inforrmați de
posibilitatea ca proiecctul propus să fie amplassat în interio
orul siturilor rețelei Natuura 2000,
unde este aplicabil arrt. 28 din Ordonanţa
O
dee urgenţă a Guvernului nr. 57/20077 privind
regimul ariilor
a
naturaale protejatee, conservarrea habitatellor naturale,, a florei şşi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completărri prinLegea nr. 49 /2011, cu modifiicările și
a
dinn perimetrele ariilor
completările ulterioarre, ce prevede interzicerea acelor activităţi
naturale protejate
p
de interes com
munitar care pot să gennereze poluarea sau deteeriorarea
habitatelorr, precum şi
ş perturbări ale speciiilor pentru care au fo
ost desemnaate ariile
respectivee, atunci cân
nd aceste activităţi
a
au un efect potențial
p
sem
mnificativ, având
a
în
vedere obiiectivele de protecţie
p
şi conservare
c
a speciilor şi habitatelor.
h

Deescrierea motivelor de selectare
s
a alternativelo
a
or

Avândd în vedere caracterul straategic al prezzentului docuument, precuum și ca urm
mare a acorduuluidintre
părțilee care particcipă la progrramarea Proogramului Naațional de Dezvoltare
D
R
Rurală
2014 – 2020,
prograamul este prrezentat într--o singură alternativă
a
prrinîncorporarreacomentariilor și puncctelor de
vederee ale partenerrilor de proggramare din cadrul
c
PNDR
R.
Alternnativele obliggatorii, adică zero și allternative 1 (actualul PN
NDR), sunt încorporate în acest
Raporrt de mediu în conformiitate cu HG nr. 1076/20004 - alternaativa zero în sub-capitoluul 3.2 și
alternaativa PNDR în capitolul 6.
Este dde așteptat caa versiunea finală
f
a Prog
gramului Naațional de Deezvoltare Ru
urală să fie trransmisă
într-o singură alteernativă finallă, după anaaliza și evaluuarea tuturorr comentariillor primite pe
p durata
consulltărilor cu părțile
p
interesate și cu publicul
p
și după
d
încorpoorarea comen
ntariilor releevante în
PNDR
R.
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10 M
Monitorizarea efectelor asupra
a
mediiului ale imp
plementării programulu
ui
10.1 S
Sistemul de monitorizaree și evaluaree
În connformitate cu
u articolul 277 alineatul (3
3) din HG nr.
n 1076/2004
4 titularulPro
ogramului, și
ș anume
Autoriitatea de Maanagement - Ministerul Agriculturii
A
ș Dezvoltăriii Rurale, estte responsabil pentru
și
realizaarea monitorrizării Prograamului.
Identifficarea și evaluarea efeectelor impllementării programului, în ceea ce priveşte mediul
m
și
compoonentele salee, ar trebui să
s fie unul dintre
d
obiecttivele sistem
mului de evaaluare. Monittorizarea
trebuiee să permităă autorităților de program
m să ia măsuuri de remeddiere, în cazzul în care evaluarea
e
indicăă efecte adverrse neprevăzzute asupra mediului.
m
Roluriile monitorizzării sunt urm
mătoarele:


De asesizzaefectelepottenațialenegaative semnifficative asuppra mediuluii, neprevăzuute, încă
dintr-un sttadiu timpuriiu;



De a măsuura eficiența procedurilorr de selecție a proiectelorr, în ceea ce privește atennuarea și
evitarea effectelor potennțialenegativve semnificattive asupra aspectelor
a
de mediu.

Monittorizarea și evvaluarea trebbuie să se reaalizeze prin:


Aprobareaa de criteriii de selecțiee a proiecteelor. În pregătirea criteeriilor de seelecție a
proiectelorr va fi eseențială inclu
uderea de ccerințe penttru a evita efectele potențiale
semnificattive asupra problemelor
p
relevante dee mediu. Oriice proiect care ar putea avea un
efect pottențial semnnificativ asuupra mediuului trebuie să fie suupus unei evaluări
corespunzzătoare a effectelor sale. Se recom
mandă o evaaluare prelim
minară a im
mpactului
potențial asupra
a
aspectelor de med
diu în cazul în
î care solicitanții pot faace o auto-evvaluare a
aspectelorr de mediu peentru proiecttele propuse;



Criterii dee evaluare / indicatori de progres și gradul
g
de reallizare a obieectivelor proggramului
pe parcurssul implemenntării program
mului în așaa fel încât, pee termen lungg, efectele potențiale
sinergice asupra mediiului ca urm
mare a implem
mentăriiproiectului să fii evaluate, înn primul
rând, în coonformitate cu
c principiul eficienței;



Evaluarea periodică a progreselor pentru
p
atingeerea obiectiv
velor specificce ale prograamului în
m
ansamblu și defalcareaape priorități, domenii dee interes și măsuri;



Monitorizarea impactuului asupra mediului
m
la niivelul priorittăților și dom
meniilor de innteres;



În baza rezultatelor
r
evaluării see pot formuula propuneeri de revizzuire sau reevizuirea
programullui care ar permite reealizarea obbiectivelor programului
p
sau îmbunnătățirea
gestionăriii sale, inclusiv gestionareea financiarăă;



Prelucrareea și publicarea rapoarttelor de moonitorizare (rapoarte
(
inttermediare, rapoarte
anuale și raportul ex-ppost), avândd în vedere ffaptul că rap
poartele suntt principala sursă de
informare pentru Coomitetul de Monitorizaare, Autoritaatea de Maanagement, Comisia
Europeanăă și, de asem
menea, pentruu public.
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Monittorizarea efeectelor potennțiale semnifficative asuppra mediului ale implem
mentării PNDR este
parte integrantă a procesului SEA,caredeppinde mai deegrabă de prrogramele de monitorizaare și de
cerinţeele de raporttare existentee la nivel naațional și eurropean, decâtt de necesitaateaunei monnitorizări
suplim
mentare și specifice. Aranjamentel
A
le de moniitorizare exxistente pot fi utilizatee pentru
monitoorizarea efecctelor asupraa mediului. Monitorizare
M
ea fondurilorr UE se facee printr-un siistem de
monitoorizare TIC,, care servește lasprijiniireamanagem
mentulului, monitorizării
m
i, managemeentulului
financciar şi contro
olului proiecttelor co-finaanțate din fonnduri UE, şii care oferă sinergii, atunnci când
este uutilizat şi pen
ntru monitorrizarea impaactului asuprra mediului. Sistemul de
d monitorizaare TIC,
utilizaat cu scopul de
d a monitoriiza impactul asupra mediiului, poate fi
f deosebit dee util pentru:


asigurareaa colectării dee date statistice și financiiare privind implementar
i
rea proiectuluui;



monitorizaarea indicatoorilor efecteelor asupra m
mediului la nivel de măsuri
m
indiviiduale și
priorități ale
a programuului.

În proogramul de monitorizare
m
e ar trebui săă fie inclusăă o cerință explicită de propunere
p
dee măsuri
corecttive în cazul în care sistem
mul de moniitorizare arată efectenegaative neaștepttate asupra mediului,
m
generaate de implem
mentarea proogramului.

Planul de monitorizare al
a Programu
ului
10.2 P
Efecteele asupra mediului,
m
geenerate de implementarrea PNDR, trebuie să fie monitorrizate și
a mediului ar
evaluaate. În mod ideal, sistem
mul și mecan
nismele de monitorizare
m
a trebui să fie parte
amoniitorizării gennerale a impleementării PN
NDR.
În connformitate cuu articolul 27
2 alineatul (1)
( din HG nr. 1076/200
04 ”monitoriizarea impleementării
prograamului, în baaza program
mului propusdde titular, aree în vedere identificarea
i
încă de la început
î
a
efectelor semnificcative ale accesteiaasupraa mediului, precum și efectele
e
adveerse neprevăăzute, în
scopull de a putea întreprindeac
î
cțiunile de reemediere correspunzătoaree”.
Confoorm prevederrilor art. 56 din
d Regulam
mentul nr. 13003/2013 de stabilire
s
a unnor dispoziții comune
privind fondurile europene strructurale și de investițiii (RDC), Auutoritatea de Managemennt (AM)
elaborrează un plann de evaluarre (PE). În timpul
t
periooadei de proggramare, AM
M asigură effectuarea
pe baza
evaluăărilor, inclussiv a evaluărrilor privind eficacitatea,, eficiența șii impactul programului,
p
planullui de evaluuare. În timppul perioadeei de program
mare, AM asigură
a
perfformanța evaaluărilor,
inclusiv a evaluărrilorprivind eficacitatea,
e
eficiența și impactul prrogramului, pe baza plaanului de
p
o prropunere pen
ntru organizaarea monitorrizării și evalluării în Cappitolul 9,
evaluaare. PNDR prezintă
Planull de Evaluaree.
PNDR
R, la subcaapitolul 9.1, determină și stabileștte în detaliiu rolurile și responsaabilitățile
organiismelor incluuse în sistem
mul de monnitorizare și evaluare. Cele mai imp
portante subiiecte ale
acestuui sistem incllud următoarrele:


Autoritateea de Managgement (AM
M), ca elemeent cheie a sistemului, are
a responsaabilitatea
pentru funncționarea și guvernanța sistemului dee monitorizaare și de evalluare, inclusiiv pentru
calitatea PE,
P pregătireea la timp șii comunicarea rezultatellor. AM se asigură că există
e
un
sistem eleectronic de informații pentru
p
înreggistarea, stoccarea, gestioonarea și raaportarea
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datelor rellevante privind programuul și implementarea acestuia și că PE
E este în concordanță
cu acest siistem.


Organismeele intermeddiare și agențțiile de plăți – Agenția de
d Plăți pentrru Dezvoltarre Rurală
și Pescuit (APDRP) și
ș Agenția de
d Plăți și Inntervenție peentru Agricu
ultură (APIA
A) – sunt
organismeele executivee principale ale
a sistemuluui și de gestio
onare a dateloor.



Comitetul de Monitorrizare – com
mpus din meembri selectați din cadru
ul întreguluii sistem.
M
Monitorizarea trebuie sa fie coordonată de Comiteetul de Monitorizare.
Printre
responsabilitățile prinncipale ale Comitetului de Monitoorizare se numără
n
supeervizarea
mului și monnitorizarea peeriodică a pro
ogresuluiatâtt din punct de
d vedere
implementtării Program
cantitativ cât și calitattiv și a eficaccității econoomice.Comiteetul de Moniitorizare exaaminează
implementtarea program
mului și progresul înregiistrat în îndeeplinirea obieectivelor aceestuia, în
principal prin
p intermeddiul indicatorrilor.



Comitetul de Coordonnare a Evaluăării- constituuit de AM cuu scopul de a sprijini proocesul de
monitorizaare și de evvaluare și de a asigura relevanța
r
și realizarea laa timp a activităților
aferente, inclusiv disponibilitateaa datelor, innformațiilor și contactellor relevantee pentru
evaluatori, precum și interacțiunea
i
a cu partenerii și alte părți interesate.



Grupurile de lucru tehhnice - sunt sub-grupurii ale Comiteetului de Cooordonare a E
Evaluării
care oferă sprijin pe asspecte de nattură tehnică pentru
p
evaluaare.



Beneficiarrii – aplicaanțipentru finanțare
f
prrin PNDR și parteneri în Comittetul de
Monitorizare prin orgaanizațiile lor representativve.



a
or a GAL-uurilor indiviiduale și
Grupurile de Acțiunee Locală - realizarea autoevaluărilo
monitorizaarea Strategiilor de Dezvvoltare Locală.



Rețeaua Națională
N
Rurrală –contribbuțiela monittorizare și ev
valuare, în calitate de paartener al
AM și al părților
p
intereesate.



Evaluatoriii - sunt inndependenți față de autoritățile
a
r
responsabile
de implem
mentarea
programullui.



Furnizorii de date și allte instituții și
ș organizațiii relevante –pprincipalele surse de datee, printre
care se num
mără Instituttul Național de Statistică, Eurostat, ettc..

Sub-caapitolul 9.3 din PNDR stabilește teemele și acttivitățileevaluuării. Activiitățile de evvaluare a
prograamelor și activitățile coneexe sunt caraacterizate în detaliu
d
și îm
mpărțite în:
1)) Activități privind preggătirea evalu
uărilor - caraacterizează o serie de activități caree trebuie
î faza de preegătire;
efectuate în
2)) Activitățille privind evaaluarea proriiu-zisă - ofeeră lista activvităților de evvaluare care urmează
să fie efectuate de cătrre evaluatori;;
3)) Activități legate de diseminarea
d
i
informațiilor
r - Planul de evaluare a PNDR preevede că
activitățilee de raportaare și comun
nicare a rezzultatelor evaluării sunt în responsaabilitatea
Autoritățiii de Manageement. Prin urmare,
u
Auttoritatea de Management
M
t trebuie să utilizeze
versiuni sintetizate
s
sau extrase din rapoarteele de evalluare, pentruu a informaa părțile
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interesate și factorii dee decizie. Aceste rapoartte pot fi diseeminate prinn diferite mijloace de
mass-meddia, inclusiv prin
p intermeddiul publicațiiilor și eveniimentelor PN
NDR;
4)) Activitățille de raportarre și acțiunilee întreprinse în urma actiivității de evaluare.

Sub-caapitolul 9.4 a PNDR se concentrează
c
pe date și innformații.
Cruciaală pentru sistemul
s
de monitorizarre este monnitorizarea in
nformațiilor privind punnerea în
de către
aplicarre a PNDR.. Sisteme eleectronice dee informare SPCDR și IACS
I
sunt administrate
a
agențiiile de plății APIA și respectiv APDRP.
A
Aceestea înregistrează și stochează
s
datele de
monitoorizare ale programuluii și implemeentării sale, care sunt necesare
n
penntru monitorrizare și
evaluaare.
Calenddarul de mo
onitorizare prezentat
p
în sub-capitoluul 9.5 din PN
NDR oferă cele mai im
mportante
reperee ale rezultattelor procesuului de moniitorizare, de exemplu, raapoarte și terrmene de deppunere a
acestoora. Se sugerrează că caleendarul să see completezee după cum este
e indicat mai
m jos (cu caractere
c
cursivve):
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Rezulltate majoree

Termen
n limită penttru depunerea la
CE

Rapoaartele anualee privind im
mplementareaa Programuluui 30 iunie 2016 și 30 iunie în fiecaare an
Naționnal de Dezzvoltare Rurrală (RAI) pentru anuul
până în 2024 (verssiunile consolidate
calenddaristic anteerior (Raporrtul depus în 2016 va
v
ale RAI prezentate înn 2017 și 20119
acoperri anii calenndaristici 20014 și 2015
5) depuse la
l
Comissie.
În coonformitate cu art. 500 din Reguulamentul nr.
n
1303/22013, rapoartele anualee vor oferi informații cu
c
priviree la implem
mentarea proggramului și a prioritățiloor
sale, inclusiv datte financiaree, indicatorii comuni și
ș
indicaatori specificci ai progrramului și valorile
v
ținttă
cuantiificate, incluusiv, dacă este
e
cazul, cu privire la
l
modifficările valorrice ale inddicatorilor de rezultat și,
ș
începâând cu rapoortul anual care
c
trebuie prezentat în
î
2017, ale obiectivvelor de etaapă definite în cadrul de
d
perforrmanță. Dateele transmisee se vor refeeri la valorille
indicaatorilor pentrru operațiuniile implemenntate compleet
și, dee asemenea,, pentru opperațiunile selectate.
s
D
De
asemeenea, acesteaa vor prezeenta acțiunille întreprinsse
pentruu a îndeplin
ni condiționaalitățile ex-aante și oricce
aspectte care afectează perfformanța pro
ogramului și
ș
măsurrile de rectifiicare întrepriinse. RAI coonsolidat, carre
va fi depus în 20017, va prezzenta și prog
gresul realizaat
pentruuîndeplinireaa obiectiveloor programuului, inclusiiv
descrierea implem
mentării subb-programeloor incluse în
î
prograam.
În connformitate cuu Art 27 (3) a HG nr. 10076/ 2004 AM
M
prezinntă anual rezzultatele proggramului de monitorizarre
către autoritatea
a
c
competentă
p
pentru
proteccția mediuluui,
adică Ministerul Mediului
M
și Schimbările
S
Climatice.
C

d sfârșitul primului
p
trim
mestru
Înainte de
(sfert) al
a anului, cee urmează anului
pentru care au fost rapportate
rezultateele monitorizzării

Raporrt de evaluaare ex post

Cel târziiu 31.12.2024
4

Sub-caapitolul 9.5 oferă, de assemenea, con
nturul indicaativ de sincrronizare a acctivităților prrincipale
pentruu a asigura fin
nalizarea acttivităților și rezultatelor,
r
după cum urrmează:

Stadiu
u

Activității

Dataa
(stab
bilită)

Guverrnanță

Stabilirea Comitetului de Coordonnare a Evaluăării

2014

Planificareea
resuurselor
consolidarreacapacitățiii

pentru

evaluare

și 2014
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Schema orrganizaționaală a sistemullui de M&E

2014

Pregătireaa strategiei dee comunicaree

2014-2015

Pregătireaa caietului de sarcini și a procedurillor de licitațție și 2015
realizarea unei proceeduri de licitație pentru RAI consoolidat
2017
Pregătireaa caietului de sarcini și a procedurillor de licitațție și 2017
realizarea unei proceeduri de licitație pentru RAI consoolidat
2019
Prezentareea/discutareaa RAI în Com
mitetul de Mo
onitorizare

2016-2024

Monitorizzarea strategiei de comunnicare

2018-2024

Pregătireaa caietului de sarcini și a procedurillor de licitațție și 2021-2022
realizarea unei proceduuri de licitațiie pentru evaaluarea ex poost
Pregăătire

Revizuireaa abordărilor metodoologice
evaluarea rezultatelor și impactuluui

pootențiale

peentru 2016

Revizuireaa întrebărilorr & criteriiloor de evaluaree

2015

Revizuireaa surselor potențiale de colecttare a dattelor; 2014-2015
Identificarrea datelor necesare și a ssurselor poteențiale, incluusiv a
nivelelor de
d referință

Implem
mentarea

Pregătireaa sistemului de
d colectare a datelor

2014-2015

Pregătireaa metodologiei

2016

RAI standdard (2016, 2018,
2
2020, 2021,
2
2022, 2023,
2
2024)
Evaluareaa rezultateloor intervențiilor PDR și
ș contribuțiia la 2017
DR,
domeniilee de interveenție (DI) în cadrul priorităților
p
răspunsurii la întrebărille de evaluarre, concluzii și recomanddările
cu privirre la elabo
orarea & implementareea program
mului,
evaluarea folosirii fondurilor
f
d AT, incclusiv descrierea
de
(
implemenntării sub-prrogramelor incluse în program (RAI
consolidatt prezentat înn 2017)
Evaluareaa: rezultatelor intervențiillor PDR și contribuție
c
la
l DI 2019
în cadrul priorităților
p
D contribuuții la obiectiivele transveersale
DR;
de DR; la eficacitaatea, eficiennța și impaactul PNDR
R, și
g
ale PAC;
P
contribbuție
contribuțiee la cele treii obiective generale
la realizarrea țintelor principale
p
UE
E2020 și a sttrategiei Uniiunii,
inclusiv obiectivele
o
teematice CSC
C; la progresuul realizat peentru
a asigura o abordare integrată a utilizării FE
EADR și a altor
fonduri UE
U pentru a sprijini dezzvoltarea territorială, inclusiv
SDL; răsppunsuri la întrebările de
d evaluare și concluzzii și
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recomandări cu privvire la elaaborarea și implementtarea
programullui (RAI con
nsolidat prezeentat în 2019
9)
Evaluareaa: rezultatelor intervențiillor PDR și contribuție
c
la
l DI 2024
în cadrul priorităților
p
D contribuuții la obiectiivele transveersale
DR;
de DR, la eficacitatea,, eficiența și impactul PD
DR, și contribbuție
la cele treii obiective generale
g
ale PAC;
P
contrib
buție la realizzarea
țintelor principale UE
E2020 și a strategiei Uniunii,
U
inclusiv
obiectivele tematice CSC;
C
la progrresul realizatt pentru a asiigura
o abordaree integrată a utilizării FE
EADR și a altor fondurii UE
pentru a sprijini dezvooltarea teritorrială, inclusiiv SDL; foloosirea
fondurilorr de AT; răăspunsuri laa întrebările de evaluarre și
concluzii și recomandări cu privire la elaborareaa și
mului (ex poost 2024)
implemenntarea program
Disem
minarea

Revizuireaa și diseminaarea constatăărilor de la evvaluare

2017-2024

Pregăttirea și efectuuarea monitoorizării în cad
drul planuluii de monitoriizare este coonsiderat în PNDR
P
ca
un prooces continu
uu pe termeen lung, deooarece se aștteaptă ca reealizarea uno
or activități și / sau
revizuuirea acestoraa să se realizeze în intervvalul 2014-20024 după cum
m este indicaat mai sus.
Sub-caapitolul 9.6 Comunicareeprezintă moodul în caree rezultatele activitățilorr de evaluarre vor fi
disponnibile pentru
u diferiți destinatari țintăă (pentru cinne) pentru a le acoperi nevoile
n
de innformații
cu diseminaarea acestor rezultate
(ce), responsabilii
r
r
(cinne), canalele de informare care vor fi utilizate
(cum) și planificaarea (când) pentru
p
a mo
onitoriza foloosirea rezulttatelor din procesul de evaluare.
e
Planull general estee prezentat înn tabelul de mai
m jos:
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CE

PEN
NTRU

CIN
NE
M,
AM, AP, CM
Consstatările evaluuării
grupuriile
CE,
PNDR
R cu privire la
tehnnice de lucrru,
nevoiia de a îmbuunătăți CCE
E,
RNR
R,
impleementarea
beneeficiari,
progrramului
publlicul general

CINE

CÂN
ND

CUM

AM
(inclusivv
secțiuneea de
comuniccare)

În
confoormitate
cu RD
DR (Art.
76(3)))

Rapoarte
de
evaluare (inclusiv
rezumate);
prezentările
evaluatoruluui;
website;
evenimente;;
Rapoarte
de
evaluare (incclusiv
rezumate);
prezentările
evaluatoruluui;
evenimente;; ateliere
de lucru/ grrupuri pe
aspecte
(focus
specifice
groups); webbsite
Rezumatele
d
rapoartelor de
evaluare; întâlniri
interne

Consstatări cu
privirre la
realizzările și
impactul
intervvențiilor
PNDR
R

AM, AP,
CM,, CE,
gruppurile de
lucruu tehnice,
CCE
E, RNR,
beneeficiari,
publlicul
geneeral

AM
(inclusivv
secțiuneea de
comuniccare)

Moniitorizarea
RAI
consoolidate
20177 & 2019
și evaaluarea
ex poost

Rezuultatele,
efecteele și
impactul
intervvențiilor
sprijiinite
Moniitorizarea
și revvizuirea
planuului de
comuunicare

Facttorii de
deciizie
polittică

AM

În
confoormitate
cu RD
DR (Art.
76(3)))

AM

AM

Anuaal, din
20166 (în urma
depunnerii
RAI))

Întâlniri
interne/atelieere
lucru

de

Subcaapitolul 9.7 face
f
referiree la resurselee materiale, umane, finaanciare, preccum la conssolidarea
compeetențelor. În cadrul AM și în agențiiile de plăți există structturi care dessfășoară actiivități de
monitoorizare, în timp ce respoonsabilitatea evaluării apaarține unei structuri distiincte din caddrul AM.
Cele m
mai multe diintre activităățile de evaluuare pot fi cco-finanțate prin asistențța tehnică diin cadrul
PNDR
R.
S-astaabilitun set sttrict de indiccatori pentruu măsurile saau operațiuniile care au im
mpactul poteențial cel
mai seemnificativ asupra
a
mediuului (pozitiv sau negativ)), care urmărrește impactuul PNDR 20014-2020
asupraa mediului șii stabilește orrganizații ressponsabile pentru monito
orizarea și evvaluarea indiicatorilor
individduali. Din punct de vedere
v
financiar ar trebbui utilizate în mod efficient sistem
mele de
monitoorizare existeente și aliniaate unele cu altele.
a
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10.3 IIndicatori
Indicaatorii enumerrați în tabeluul de mai jos sunt propuşiicafiindadecvvaţi pentru a fi aplicaţiînn vederea
monitoorizării impaactului asuppra mediului a Programuului Naționaal de Dezvoltare Ruralăă 2014 –
2020. Aceştiavorppermite monnitorizarea im
mplementăriii măsurilor care ar puutea avea unn impact
potențțial semnificcativ asupraa mediului și/ sau deeterminarea tendințelor de îmbunăătăţire a
compaartimentelor individuale de
d mediu.
Indicaatorii propușși pentru moonitorizarea impactului asupra meddiului au fost selectaţi pe baza
următooarelor criterrii:


Indicatoriii trebuie să aibă legătuură directă cu
c PNDR și
ș măsurileaccestuia (dom
menii de
intervenţiee);



Indicatoriii sunt disponnibili și/ sau pot
p fi puşi laa dispoziție / calculaţi (laa nivelul fieccărui an),
pe baza datelor stattistice și dee monitorizaare asiguratee de instituțțiile corespuunzătoare
u Protecția Mediului).
M
(Institutul Naţional de Statistică și Agenția Naţţională pentru

Majorritatea indicaatorilor propuuși sunt inddicatori de coontext comu
uni stabiliţi în
î contextul cadrului
comunn de monitoorizare și de
d evaluare al UE, în care aceştiaa sunt relevvanţi pentruu mediul
înconjjurător. Ei vor
v trebui săă fie raportaaţi la satisfaacereacerințeelorUE și, prin urmare, nu sunt
adiţionnali.

Prezenntarea generralăa indicattorilor propuuşi pentru moonitorizarea PNDR 2014 – 2020
TEMA
ATICA SEA
A

BIODIIVERSITAT
TE,
FLOR
RĂ, FAUNĂ

OBIEC
CTIV
PRINC
CIPAL

Mențin
nerea și
consoliidarea
biodiveersității

IND
DICATOR
P
Propus
în cadrul PNDR








zonele Naatura 2000 (teeritoriu
aflat subb Natura 2000
(ha,%% din
d teritoriu),, SPA
(% din territoriu), SCI (%
( din
teritoriu), suprafață acooperită
de pădurii în cadrul rețelei
Natura 20000 (%), supprafața
agricolă în cadrul reţelei
Natura 20000 (% din SAU
U);
Gradul de
d intensivizaare al
agriculturiii (% din total
SAU);
Zone defavvorizate(% din total
SAU);
Suprafaţa fondului funcciar (%
fața totală);
din suprafa
Indicele populației
p
de păsări
specifice terenurilor agrricole;
Valoarea
a
estimată
habitatelorr
pajiști
de
permanentte din zonna de

Prop
pus de cătree SEA




Zone cu înaltă
valoare naturală
(Pajiști
HNV)(%
% din total
suprafațăă agricolă
utilizată SAU);
Suprafaţa agricolă pe
practică
care
se
agricultura eccologică.
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TEMA
ATICA SEA
A

OBIEC
CTIV
PRINC
CIPAL

IND
DICATOR
P
Propus
în cadrul PNDR






APĂ

Mențin
nerea și
îmbunăătățirea
calitățiii apei







SOL

Protejaarea
cantității,
funcțiu
unii
și
calitățiii solului

munte (nnr de habitaate cu
valoare esttimată);
Zone dee mare valoare
v
naturală (m
milioane ha);
Păduri prootejate(Păduri și alte
terenuri îm
mpădurite prootejate
pentru connservare, peissaje și
elemente naturale speecifice
(mii ha));
Categorii de protecțție a
orestier
pădurilor Fondului Fo
Naţional (F
FFN).
Surplus pootenţial de azzot pe
terenurile agricole ((kg azot /
ha / an);
Surplus pootenţial de fossfor pe
terenurile
agricole(kg
fosfor/ha/aan);
Calitatea apei (Nitraaţi în
apele subteerane (%));
Captarea apei în agriccultură
(1000 m3);;
Infrastructtura de apă / apă
uzată în zonele rurale - rețea
otabile
de distribuuție a apei po
și rețea de canalizare (km
m).



Materia organică dinn sol
(Mtde caarbon organic din
solurile dee suprafață sttrat de
0-30 cm);
E
Eroziunea
soluului:
 Suprafața agricolă totală
expusă laa risc modeerat și
sever de eroziune a solului
s
produsă de
d apă (ha și%
% din
suprafața agricolă
a
totalăă);
 Eroziunea solului cauzată de
apă (tone/hha/an);
 Cantitatea de îngrășăăminte
chimice
și
pessticide
împrăştiatăă pe tereenurile
agricole (tone
(
de subbstanță
activă).

Prop
pus de cătree SEA











Calitatea apeii (kg azot
/ ha / an, kg fosfor
fo
/ ha
/ an);
Volumele de apă
captate pentruu
agricultură (m
m3);
Infrastructuraa
de
alimentare cu apă
şi
potabilă
zonele
canalizareîn
rurale(lungim
meîn
km,Echivalenntul
Populației
acoperite)tereen irigat
(terenul efecctiv irigat
prin
impleementarea
proiectelor finanțate
prin PNDR).
Zonele de aggricultură
extensivă
(%
si
hectare de terenuri
agricole utiilizate SAU);
Eroziunea soolului (ha
din suprafațaa agricolă
totală și % dinn total).
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TEMA
ATICA SEA
A

AER

FACT
TORI
CLIM
MATICI
ENER
RGIE

OBIEC
CTIV
PRINC
CIPAL

Îmbunăătățirea
calitățiii aerului

ŞI

Atenuaarea
efecteloor
schimb
bărilor
climatiice şi
adaptarea la
acesteaa
Adaptaarea
eficienttă
la
schimb
bările
climatiice

IND
DICATOR
P
Propus
în cadrul PNDR

Prop
pus de cătree SEA

Emisiile de gaaze cu efect de
E
d seră
(G
GES) din agricultură
 Emisiile totale netee din
agriculturăă (inclusiv sol) (Gg
echivalentt CO2);
c
contribu
uie la
 Sursele care
emisiile anuale
a
cumulaate de
CH4 și N22O din agriculltură.



Utilizarea
U
d
de
energiee
în
și
ag
gricultură,
silvicultură
inndustria alimeentară:
 utilizarea directă de energie
e
în agriculltură / silviccultură
(ktoe);
d
a energiei în
 utilizarea directă
industria alimentară
a
(ktooe);
 Producția
de
e
energie
regenerabiilă provenităă din
agriculturăă și silviccultură
(ktoeși% din
d producția totală
de
enerrgie
din
surse
regenerabiile);







SĂNĂ
ĂTATEA
POPU
ULAȚIEI

Protejaarea și
îmbunăătățirea
sănătățții
și
bunăstăării
populației








Populaţia din teritoriile GALurilor (millioane persoanne);
Suprafaţa acoperită de GALuri (km2);
c
- graadul de
Educație continuă
participaree
la
procesul
educaționaal sau de form
mare a
persoaneloor la nivel naațional
și rural (%
%);
Acces la serviciile de săănătate
(Nr.);
de
t
turism
Infrastructtura






Nivelurile
/
concentrațiilee
de
poluanți prinncipali ai
aerului pentrru zonele
ruraleParticulle
prezente
î
în
aer,
comparativ cu alți
poluanți (%).
Emisiile de carbon
echivalente în
î funcție
de utilizatoruul sursă /
utilizatorul final,
f
de
din
exemplu,
agricultură (tone
(
de
CO2 echivaleent,% din
emisiile totale de
GES);
Producția dee energie
din
regenerabilă
și
agricultură
silvicultură (ttone și %
din producțiaa totală de
energie dinn surse
regenerabile);
Consumul dee energie
în
aggricultură,
silvicultură
și
industria alimentară
a
(total de tone de petrol
p hectar
echivalent pe
(ha) din SAU
U).
Modificări înn structura
demografică;
Populația dinn zonele
unde se depășesc
valorile lim
mită de
poluare a aeruului;
Procentul populației
p
conectate
la
alimentarea publică
p
cu
apă și sistem
mul public
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TEMA
ATICA SEA
A

OBIEC
CTIV
PRINC
CIPAL

IND
DICATOR
P
Propus
în cadrul PNDR
naţional
turism).

ACTIV
VE
MATE
ERIALE(DEȘ
ȘE
URI ȘI RESUR
RSE
NATU
URALE)

mizarea
Maxim
eficienttizării
utilizărrii
resurseelor

şi

rural

Prop
pus de cătree SEA
(agro-

Suprafaţa agrricolă pe caare se
prractică agricuultura ecologiccă

de
canalizzare
cu
sistem de tratare
t
a
apelor uzate.






PATR
RIMONIUL
CULT
TURAL,
PEISA
AJUL
ŞI
AMEN
NAJAREA
TERIT
TORIULUI

Conserrvarea și
consoliidarea
peisajelor și a
patrimoniului
rural
din
nia
Român





Suprafața de pășuni uttilizate
la scară larrgă (milioane ha);
Suprafața totală de livezi
(ha);
Dinamica structurii fonndului
%).
funciar (%

Promovvarea
planificcării și
dezvolttării
utilizărrii
durabille
a
terenurrilor






Cantitatea de nămoluri
provenite din epurare /
suprafața
unde
nămolul de epurare
este reciclat șși utilizat
pe terenuri aggricole;
Procentul dee deșeuri
rezultate în funcție
f
de
sector: a) uttilizate în
procesul de reciclare,
b) utilizate înn procesul
de compost, cc) folosite
pentru
recuperareateermică și
energetică
și
d)
depozitate;
Suprafața pe care este
parcticatăagriicultura
(ce
ecologică
r
presupune reducerea
de
consumului
îngrășăminte
anorganice).
Întinderea șși starea
statutare
zonelor
de
desemnate,
Parcurile
exemplu
Zonele
Naționale,
Patrimoniuluii
Mondial, etc.;
Zone defavorrizate (%
din suprafaţaa agricolă
utilizată);
Zona curpiinsă în
cadrul schem
melor de
agro-mediu.
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Instituuțiile responssabile de furnnizarea dateelor necesaree monitorizărrii indicatoriilor individuaali vor fi
identifficate și textuul va fi comppletat în conssecință.

În connformitate cuu precizările cuprinse în nota
n de subsool a tabeluluui privind „Prrezentarea geenerală a
indicaatorilor propuuşi pentru monitorizarea
m
a PNDR 2014 – 2020”, lista
l
indicatoorilor propușși pentru
monitoorizarea efecctelor asupra mediuluid
determinate de
d implemenntarea PNDR
R 2014-2020 a fost
actualizată și dezv
voltată în connformitate cuu noi inform
mații relevantte colectate și
ș în conform
mitate cu
rezulaatele discuțiillor purtate înn cadrul dezzbaterii publiice. Astfel, versiunea
v
actualizată a tabelului,
prezenntată în contiinuare, perm
mite o corelarrea facilă a inndicatorului monitorizat propus
p
de căătre SEA
cu surrsa de date (innstituția ce poate
p
furnizaa aceste inforrmații), indicând în acelașși timp și o prognoză
p
referittoare la evoluuția fiecărui indicator.
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Obiecttiv principal

BIODIIVERSITA
TE,
FLORĂ,
FAUN
NĂ

APĂ

Obiective
relevante de
mediu

Menținereaa și
consolidareea
biodiversității

Menținereaa și
îmbunătățirrea
calității apeei

Indicator
SEA

Cuaantificare
(un
nitate
de
măsură)

Evaluare
(tendințe)

Suprafa
fața
zonelorr
cu
înaltă valoare
naturallă
(pajiștii)/stare
a
de
conservvare a
habitattelor
agricolle
(pajiștii)
Suprafa
faţa
agricollă pe
se
care
practică
agriculltura
ecologiică
Indicelle
populaației
de
p
păsări
specifiice
terenurrilor
agricolle
Calitateea apei
(de suuprafață
și subteerane)

% din total
supprafață
agriicolă
utilizată
Ha//%
din
evaaluări
de
habbitate

Menținerea
valorilor
actuale

Hecctare

Creșterea
suprafeței

MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordinee (APIA
etc.)

Menținere
nivelului
actual

MADR

Menținerea
unui niveel
scăzut
a
al
concentrațieei
de
azot/fosfor
Creșterea
cantității

MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordineea
MMSC
ANAR)
(ANPM,A
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordineea
MMSC
ANAR),
(ANPM,A
INS
MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordinee/
date
obținute de la
structurilee
în
subordineea
MMSC
(ANPM,A
ANAR)
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordinee

Speecii
păsări
tereenurile
agriicole

de
pe

kg azot/ha/an,
f
kg fosfor/ha/an

Volum
mele de
apă captate
pentru
agriculltură
provennite din
sistemu
ul de
irigații
Infrastrructură
de alim
mentare
apă
cu
şi
potabillă
canalizzare în
zonele rurale
realizattă prin
PNDR

m3

Echhivalentul
poppulației
deservite

Creștere

Suprafa
fața
terenullui
irigat (terenul
(
efectiv irigat
prin
mentare
implem

Hecctare

Creștere
suprafață

Instituțiaa
responsaabilă cu
raportarea/sursel
e de inforrmații
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordinee (APIA
etc.)
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Obiecttiv principal

Obiective
relevante de
mediu

SOL

Protejarea
cantității,
funcțiilor
calității
solului

AER

Îmbunătățiirea
calității
aerului

FACT
TORI
CLIM
MATICI
ENER
RGIE

SĂNĂ
ĂTATEA
POPU
ULAȚIEI

ŞI

și

Atenuarea
efectelor
schimbăriloor
climatice
şi
adaptarea la
acestea
Adaptarea
eficientă
la
schimbărilee
climatice

Protejarea și
îmbunătățirrea
și
sănătății
bunăstării
populației

Indicator
SEA

Cuaantificare
(un
nitate
de
măsură)

Evaluare
(tendințe)

Instituțiaa
responsaabilă cu
raportarea/sursel
e de inforrmații

hecctare

Menținere/C
C
reștere

Hecctare
din
supprafața
agriicolă totală
și % din total

Descreștere
suprafață

MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordinee, INS,
MADR/IN
NS,
Eurostat, ICPA

% (PM2,5 și
PM
M10)

Descreștere

Emisiille de
din
GES
agriculltură

Gg echivalent
CO
O2,
% din emisiile
totaale de GES

Menținerea
unui niveel
redus

Produccția de
energiee
regenerrabilă
din
agriculltură și
silviculltură
Consum
mul de
energiee
în
agriculltură,
silviculltură și
industrria
alimenntară
Populaația din
zonele unde
se deepășesc
valorilee limită
de polluare a
aeruluii
Populaație
conectaată la
alimenntarea
publicăă
cu
și
apă
sistemu
ul
de
public
canalizzare cu

Ktooe și % din
producția totală
de energie din
sursse
regeenerabile

Creștere

Ktooe

Creștere

Num
măr

Descreștere

%

Creștere

a proiiectelor
finanțaate prin
PNDR))
Suprafa
fața de
pajiști
utilizatte
extensiiv
Suprafa
fața
agricollă
afectatăă
de
eroziunnea
solului
produsă
de
apă
Particuule
prezentte în
aer

MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordineea
MMSC (A
ANPM)
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordineea
MMSC (A
ANPM)
MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordineea
Ministeruului
Economieei, INS
MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordineea
Ministeruului
Economieei, INS
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordineea
MS
(INSP), IN
NS
MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordineea
MMSC (A
ANPM)
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Obiecttiv principal

ACTIV
VE
MATE
ERIALE
(DEȘE
EURI
RESU
URSE
NATU
URALE)

ȘI

PATR
RIMONIUL
CULT
TURAL,
PEISA
AJUL
ŞI
AMEN
NAJAREA
TERIT
TORIULUI

Obiective
relevante de
mediu

Maximizarrea
eficientizărrii
utilizării
resurselor

Conservareea
și
consolidareea
peisajelor și a
patrimoniuului
din
rural
România
Promovareea
planificăriii și
dezvoltării și
utilizării
a
durabile
terenurilor

Indicator
SEA

Cuaantificare
(un
nitate
de
măsură)

Evaluare
(tendințe)

Instituțiaa
responsaabilă cu
raportarea/sursel
e de inforrmații

tonee/hectar

Creștere

MADR/ddate
obținute de la
structurilee
în
subordineea
MMSC (A
ANPM)

MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordinee (APIA
etc.)
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordineea
MMSC (ANPM)
M
Ministerul
și
Culturii
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordinee (APIA
etc.)
MADR/ddate
obținute de la
în
structurilee
subordinee (APIA
etc.)

sistem
de
tratare
a
apelor uzate.
Cantitaatea de
nămoluuri
provennite din
epuraree
și
cantitattea
utilizattă pe
terenurri
agricolle
Suprafa
fața pe
este
care
parcticată
agriculltura
ecologiică
Obiectiive
culturaal
sprijiniite

Hecctare

Creștere

Num
măr
obieective
cultturale

Menținerea
valorilor
ș
și
actuale
îmbunătățiree
a condițiilorr

Suprafa
fața
zonelorr
defavorizate

d suprafaţa
% din
agriicolă
utilizată

Descreștere

Suprafa
fața
zonelorrcupins
e în cadrul
schemeelor de
agro-m
mediu

Hecctare

Menținere/
Creștere

ui de indicatoori propuși în
n cadrul SEA
A, la nivelul versiunii
v
Compparativ cu verrsiunea inițiaală a tabelulu
actualizate a tabellului nu a fost
f
considerrat indicatoruul „Modificăări în structu
ura demograafică” în
cadrull obiectivuluii inițial „Sănnătatea popullației” datorittă mai multoor motive:
- indicatoruului demograafic este unu
ul indirect îîn raport cu obiectivul principal „S
Sănătatea
populației”;
- indicatoruul este foartee greu cuantiificabil, datoorită periodiccității realizăării Recensăămintelor
Populațieii (o dată la 100 ani);
- datorită peeriodicității realizării
r
Reccensăminteloor Populației (o dată la 10
0 ani), indicaatorul nu
va putea fi
f raportat annual în cadruul planului dde monitorizzare, iar cuanntificarea aceestuia în
baza unor metodologiii diferite estee foarte dificiilă;
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Astfell, se propunne excludereea acestui in
ndicator, cu mențiunea că acesta poate
p
fi reinnserat în
condițțiile în care AM PNDR poate identiifica din sursse valide de informații pentru
p
monittorizarea
acestuui indicator.
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11 R
Rezumat non
n-tehnic

Scopuul principal al
a evaluării strategice de
d mediu (SE
EA) a Progrramului Națțional de Deezvoltare
Ruralăă 2014-20200 (PNDR 20014-2020), versiunea
v
m
martie 2014, este de a consolida inntegrarea
aspecttelor de med
diu în pregăătirea PNDR
R, în scopul asigurării unui
u
grad riidicat de prootecție a
mediuului și pentru
u a contribui la dezvoltarrea durabilă în
î a Românie. Evaluareaa strategică dde mediu
este effectuată penttru a confirm
ma faptul că posibilele effecte semnifficative asuprra mediului generate
de impplementarea PNDR 20144-2020 sunt identificate,, descrise, evvaluate și luaate în considderare în
processul de elaborrare și adoptaare a unui asttfel de prograam.
PNDR
R este concepput pentru a sprijini dezzvoltarea rurrală din Rom
mânia în periioada de proogramare
2014 – 2020. Aceesta va oferri oportunitățți considerabbile și va in
nfluența, prinn măsurile sale,
s
atât
d România..
caracterul cât și geestionarea meediului în zoonele rurale din
Prezentarrea tuturor măsurilor
m
PNDR
P
Lista măsurilor
m
Măssura 1. Transsfer de cunoșștințe şi acțiuuni de inform
mare (Art.14)
Măssura 2. Servicii de consiliiere (Art.15)
Măssura 4. Investiții în activee fizice (Art. 17)
Măssura 6. Dezvoltarea explooatațiilor și a întreprinderrilor (Art. 199)
Măssura 7. Servicii de bază și reînnoirea satelor
s
în zonnele rurale
Măssura 8. Invesstiţii în dezvvoltarea zoneelor forestiere și amelioraarea viabilităății pădurilorr (Art.
21)
Măssura 9. Înfiin
nţarea grupurrilor de produucători (Art.227)
Măssura 10.Agroo-mediu și climă (Art. 28)
Măssura 11. Agriicultură ecologică (Art. 29)
2
Măssura 13. Plății pentru zonee care se connfruntă cu constrângeri naaturale sau cu alte constrrângeri
speccifice (Art.311)
Măssura 14. Bunnăstarea anim
malelor (Art.333)
Măssura 15. Serv
vicii de silvo-mediu, serv
vicii climaticee și conservaarea păduriloor (Art. 34)
Măssura 16. Cooperare (Art. 35)
Măssura 17.Gestiionarea riscuurilor (Art. 36
6)
Măssura 19. LEA
ADER (Art. 42-44)
4

Prezenntul Raport de
d mediu preegătit în cadrrul SEA a foost elaborat ca
c parte integgrantă a evalluării exante a PNDR 2014
4-2020. Proccesul SEA see realizează în
î paralel cuu dezvoltareaa și evaluareaa ex-ante
“EEvaluarea ex‐an
nte a PNDR 201
14‐2020 ‐ Raporrt de mediu, No
oiembrie 2014
PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
D PROGRAMUL NAŢIONAL DE
D DEZVOLTARE RURALĂ 2007
7‐ 2013

136

a Proggramului Națțional de Dezzvoltare Rurrală 2014-20220. În cadrull consultăriloor organizatee, PNDR
2014-22020 va anaaliza, alături de Raportul de Mediu al SEA, doccumentul carre reflectă rezultatul
processului SEA.
Acest Raport de mediu
m
este suupus consulttării cu autorritățile și cu publicul. Înn acest fel see asigură
consulltarea autoriităților și a altor
a
factori interesați înn legătură cu efectele im
mplementăriii PNDR
asupraa mediului.
Metod
dologia de evvaluare
Evaluaarea efecteloor asupra meddiului și a inttensității aceestora s-a bazzat pe o analiiză a moduluui în care
acesteea pot afecta mediul. Evaaluarea a idenntificat potennțialele efectte semnificattive asupra mediului,
m
asociaate cu implem
mentarea PND
DR.

Analizza efectelor cuprinde trrei etape priincipale
A) Evvaluarea măsu
urilor planifiicate de proggram (evaluarre globală) în
n raport cu obiectivele
o
dee mediu
Efecteele programuului au fost analizate
a
în cadrul
c
unor matrici
m
de evvaluare care afișează
a
obieective de
mediuu și acțiunilee (însemnândd domenii de
d intervențiee și măsuri)) programulu
ui. Astfel dee matrici
indicăă dacă o acțțiune are unn impact poozitiv sau neegativ, cu privire
p
la fieecare compoonentă a
mediuului, folosindd "+" pentru un
u impact po
otențial pozittiv și "-" penttru un impacct potențial negativ.
B) Esttimarea intennsității efecteelor
Caractteristicile în
n ceea ce prrivește pozitivitatea, neegativitatea sau
s incertituudinea cu privire la
efectele înregistrate și semnifficația (sau intensitatea)
i
acestora au fost specifiicate în matrricele de
p
imppact asupra mediului
m
a prrimit un puncctaj, în funcțție de semnifficația sa
evaluaare. Fiecare potențial
(adicăă o
nottare de laa "0-2" laa ,"1" la, "2", undde "2" reeprezintă unn efect
potențțialpozitivputternicsemnifficativ, "1-2"" reprezintă un efect pottențial negativ puternicm
mai puțin
semnificativ, iar "0"
" un efect potențial neeutru / nici uun efect). Seemnul și inteensitatea efecctelor au
fost associate cu differite culori.
Legennda efectelor potențiale
++ (2))

Efect pottențial pozitivv puternic

- (1))

Efect potențial
p
negaativ

+ (1)

Efect pottențial pozitivv

- - (22)

Efect potențial
p
negaativ puternicc

0

Neutru / nici un efectt

+/-

Efect mixt
m

?

Efect inccert

C) Evaaluarea efecttelor cumulaative asupra aspectelor
a
dee mediu
Au fost evaluate efectele
e
cumuulative. Prin cumul se înntelege efectu
ul simultan al
a mai multoor acțiuni
individduale asupraa factorilor dee mediu.
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Conclluzii privind
d evaluarea globală a PN
NDR 2014-22020
Prrogramul prropune priorrități și dom
menii de inntervenție înn conformitaate cu docuumentele
strrategice la nivel
n
Europeean și Națio
onal, documeente a cărorr obiective propuse
p
se referă
r
la
opptimizarea pe termen meediu și lung a efectelor socio-econo
omice precum
m și a aspecctelor de
m
mediu ce cond
duc spre o deezvoltare durrabilă;


Programull se bazează pe o analiză detaliată a situației din România;
R



Programull,prin domenniile de interrvenție și măăsurile selecttate,va contriibui la îmbunătățirea
calității vieții, atât penntru generațiaa actuală, câtt și pentru cea viitoare;



Programull crează conndițiile favorrabile pentruu practicareaa și dezvoltaarea unei aggriculturi
ecologice,, precum și o dezvoltare a spațiului ruural în conforrmitate cu pooliticile de mediu;
m



Programull include măsuri ce vizeaază îmbunătăățirea infrastrructurii de mediu
m
în zoneele rurale
(de amintiit investiții pentru
p
apă pootabilă și apăă menajeră), fapt ce va contribui
c
la creșterea
c
nivelului de
d trai al cetăățenilor din aceste
a
zone;



Programull va contribbui la mențiinerea și creeșterea niveelului calitattiv al mediuului prin
stimulareaa competitivvității, ceea ce va asiigura sustennabilitatea utilizării
u
durrabile a
resurselor;;



Programull va sprijiniii considerarrea aspecteloor de mediuu la nivelul producătoriilor prin
transfer dee cunoștințe și tehnologiii prietenoase cu mediul;



Protecția mediului
m
și schimbările
s
c
climatice,
ca priorități oriizontale, sunnt reflectate laa nivelul
prioritățiloor individuaale ale PND
DR, precum
m și în cadrrul măsurilorr propuse. Măsurile
M
propuse în
n cadrul fiecăărei priorității vor contribui în mod diferențiat, priin impactul de
d mediu
prognozat, asupra atingerii obiecctivelor de mediu.
m
Acesst lucru estee analizat înn cadrul
ui 7.6.;
Capitolulu



Concluziaa general a caapitolelor 7.66. și 7.7. estee că PNDR 2014
2
– 2020, permite meenținerea
și îmbunăătățirea mediiului într-o manieră echhilibrată; impplementarea Programuluui nu va
afecta în mod
m negativ mediul;
m



Efectul po
otențial cum
mulat al priorrităților și măsurilor
m
estee prezentat în capitolul 7.7.. Se
poate conncluziona căă noul PNDR va avea efecte poten
nțiale sinerggice pozitivee asupra
factorilor climatici prrin sprijinirea utilizării de
d noi tehnoologii curatee. Impactul potențial
p
asupra sănnătății populației este unnul pozitiv faapt ce va atraage după sinne și o îmbunătățirea
mediului;



Efecte cum
mulate potennțial negativee pot fi obserrvate la niveelul biodiverssității și a peeisajului,
însă se poate observa că acesta efeectele pot fi eliminate/miinimizate, prrin implemenntarea de
a
măsuri de reducere a acestora;



Identificarrea de măsuuri de reducere a impacctului, pentru
u a minimizza/anula pottențialele
efecte neg
gative, este necesară
n
penttru Prioritateea 2 - Creşterrea viabilitățții exploatațiilor şi a
competitivvității tuturoor tipurilorr de agricuultură în toate regiun
nile şi prom
movarea
tehnologiiilor agricolee inovatoare și a gestionnării durabille a pădurillor și Priorittatea 3 –
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Promovarrea organizăării lanţuluui alimentarr, inclusiv procesarea
p
și comerciializarea
produselor agricole, bunăstării
b
annimale şi gesttionării riscuurilor în agriicultură;


Implemenntarea măsuriilor propuse pentru Priorritatea 4 nu necesită seleectarea de măsuri
m
de
, deoarece obbiectivul prinncipal al prioorității se adrresează în mood direct
reducere suplimentare
s
mediului și protejării acestuia.. Pentru
P
Prioriitatea 5,vor fi probabil necesare măsuri
m
de
minimizarre a impactuului,în speciaal în perioadaa de construucție a obiecttivelor invesstiționale
ce țin de innfrastructurăă;



Prioritateaa 6. - nu neceesită măsuri de
d minimizarre;



Prioritateaa 1.- are effecte directee pozitive asupra
a
mediiului și nu necesită măăsuri de
diminuaree a impactuluui.

Conclluzii - efectee cumulativee
Evaluaarea realizattă permite foormularea cooncluziei pottrivit căreia PNDR
P
va av
vea un efect sinergic
pozitivv de ansamb
blu asupra poopulației, prin
n impactul asupra
a
sănătăății umane șii asupra schimbărilor
climattice, datorat sprijinirii
s
de tehnologii și practici mooderne.
Impacctul cumulatiiv potențial negativ al PNDR
P
poatee fi observatt mai ales assupra biodivversității,
peisajuului, apei, aerului, (înn ordine deescrescătoaree) din cauzza dezvoltărrii infrastruccturii și
compeetitivității.
Măsuri de diminu
uare a efecteelor negativve
Processul SEA a identificat anumite efeecte negativve asupra mediului,
m
gennerate de versiunea
v
prelim
minară a PND
DR, efecte care
c
necesităă eliminare. Măsurile
M
de diminuare a impactuluii negativ
asupraa mediului, la
l nivel de prrogram, suntt în general m
mai strategicce, proactivee și mai variaate decât
cele de la nivvel de prooiect. Măsuurile de attenuare incclud planifiicarea adeccvată în
arealuulzonelorsenssibile (precum
m suprafețelle inculse în rețeaua națiională/comun
nitară de ariii natural
protejaate), introduccerea de connstrângeri sauu parcurgerea unor evaluuări de nivel inferior (de exemplu
parcurrgerea proceedurii EIM sau a Evaluării Adecvvate a impacctului asuprra mediului, ambele
procedduri incluse în
î legislația națională
n
în domeniul
d
regglementării de
d mediu).
Respoonsabilitatea pentru im
mplementareaa măsurilor de diminu
uare a imppactului poaate fi a
departtamentelor guvernamentaale și agențiiilor de protecție a mediuului ulterior aprobării
a
PN
NDR sau,
în muulte cazuri, acestea
a
vor fi abordate prin intermeediul sistemuului de plannificare, de exemplu
parcurrgerea proceddurii EIM.
Avândd în vedere caracterul
c
strrategic al Prrogramului Național
N
de Dezvoltare
D
R
Rurală,
un siistem de
măsurri de prevenirre, eliminaree, minimizaree și compenssare a efectellor negative semnificativve asupra
mediuului și sănăătății este necesar
n
penntru a asiguura optimizaarea implem
mentării activităților
individduale, în raport cu obiecttivele dezvolltării durabilee.
Efecteele pozitive ar
a putea fi exxtinse și possibilele efectte negative reduse
r
sau diiminuate, în cazul în
care im
mplementareea programullui se va conccentra pe urm
mătoarele asppecte:
Măsuri generale:


Asigurareaa unei impleementări coeerente a evaaluării impacctului asupraa mediului laa nivelul
proiectelorr individualee (în ceea cee priveşte innvestițiile în infrastructu
ură și construucții), în
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conformitaate cu legislaația, în așa fel
f încât să see optimizezee soluțiile aleese și localizzarea lor,
selectarea tehnologiiloor de mediuu, succesiunnea de etapee individualle de implem
mentare,
m
socialle și econom
mice ale prooiectelor
precum șii un echilibru între asppectele de mediu,
propuse. O parte inteegrantă a evvaluării impaactului asuprra mediului trebuie să fie
f (1) o
evaluare a alternativelor, cu preferrință pentru alternativa
a
cuu impact potențial negatiiv minim
asupra meediului și (2)) o propunerre de măsuri eficiente de
d eliminare a efectelor negative
previzionaate;


Asigurareaa unei aborddări precise pentru impleementarea măsurilor
m
de promovare a valorii
economicee adăugate și
ș a dezvoltăării de noi produse
p
și seervicii, în sccopul de a reduce la
minim pottențialele efeecte negativee asupra mediului și de a maximiza potențialelee aspecte
pozitive. Sprijinul
S
penntru infrastru
uctură si connstructii, chiar și la scarră mică, reprrezintă o
dezvoltaree economică și, prin urm
mare, au potențialul de a avea efecte semnificativve asupra
mediului, în special cuumulative, înn ceea ce privvește peisajull, biodiversittatea și poluaarea;



Acordareaa unei atențiii deosebite impactului
i
a
asupra
mediuului pentru proiectele
p
carre vor fi
implementtate în interiiorul sau în imediata
i
veccinătate a siteemului națio
onal/Europeaan de arii
naturale protejate.
p
Oriice proiect care
c
ar puteaa avea un effect semnificcativ asupra siturilor
naturale protejate (iinclusiv a siturilor Naatura 2000)), va fi su
upus unei evaluări
c
ce privveşte impacttul asupra mediului,
m
lu
uând în connsiderare
corespunzzătoare în ceea
obiectivelee de conservvare ale situlu
ui;



Prevenireaa deteriorăriii mediului și a resurseelor naturalee (inclusiv a resurselor de apă,
terenuri și sol), supraeexploatării accestora, poluăării apelor dee suprafață și
ș subterane, generate
de aplicarrea necoresppunzătoare a îngrășăminntelor și pessticidelor, prrecum şi prrevenirea
poluării prin
p
intermeddiul apelor uzate
u
evacuaate, generatăă de constru
ucția și funccționarea
necorespuunzătoare a sttațiilor de traatare a apelorr reziduale;



Prevenireaa riscurilor de
d mediu și a riscurilor teehnologice cu
c potențial impact
i
negattiv direct
asupra meediului și a săănătății umanne;



Sprijin peentru aplicaarea celor mai
m bune şi
ş moderne tehnologii disponibile,, pentru
cunoaștereea și aplicareea inovațiilor care reflecctă exploatareea eficientă a resurselor naturale
și a sursellor regenerabbile de energgie, cu accennt pe eficienţţa energeticăă cu impact potențial
p
negativ miinim asupra mediului;



Asigurareaa asupra fapttului că va exista un imppact negativ minim
m
asuprra mediului îîn timpul
lucrărilor de construcțție și reconsttrucție - zgoomot, emisii atmosferice, poluare a apei
a
și a
solului, deeranjarea animalelor și affectarea stăriii de sănătatee a locuitorillor, ca o conssecință a
activității şantierelor de
d construcțiii și a transpoortului aferennt. Vor fi impplementate măsuri
m
de
reducere a impactului,, de exempluu, evitarea zoonelor sensibbile, sistarea lucrărilor în anumite
perioade importante pentru specii (ex: perioadda de incubațție pentru păăsări sau perrioada de
deplasare în amonte penntru speciile de pești) , evitarea coompactării soolului, a
migrație/d
eroziunii și
ș a poluăriii apei și a aerului.
a
În caadrul lucrărilor de consttrucţie clădirrilor și a
infrastructturii ar trebuui să foloseească materiiale locale, durabile și reciclate; reenovarea
clădirilor existente
e
ar trebui
t
să fie de
d preferat înn locul consttruirii de noi clădiri;



Asigurareaa unui echilibru între maanagementul intensiv și exxtensiv al terrenurilor, asttfel încât
investițiilee în zonele defavorizate
d
r
să aibă poteențialul de a contribui laa o serie de rezultate
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benefice mediului,
m
şi de a nu co
onduce la potențiale
p
efeecte negativve, cum ar fi
f suprapășunatul și eroziunea solului;


Eliminareaa potențialelor efecte neggative ale creeșterii activittăților localee, inclusiv a efectelor
e
la scară mică,
m
prin inttermediul măsurilor
m
LEA
ADER, care pot ajuta laa facilitarea obţinerii
unor rezulltate beneficee pentru meddiu prin susțiinerea activității econom
mice mai duraabile și a
proiectelorr de mediu și
ș prin încuraajarea impliccării comunittății la nivel local. Potennțialul de
a genera efecte pozitiive, la scarăă mică, asuppra biodiverssității, calităăţii și cantităăţii apei,
solului, caalităţii aeruluui, schimbărilor climaticce și planificcării utilizării terenurilorr, care ar
putea fi nesemnificaative individdual, dar seemnificative cumulativ,, ar trebuiee să fie
recunoscuut și luat în cconsiderare în strategiilee de dezvolttare locală LEADER
L
și de către
GAL-uri;



d aprobare a proiectelorr și monitoriizarea în
Investigarea amănunţită în timpul procesului de
timpul pro
ocesului de im
mplementaree a proiectuluui, a sustenabbilităţii activităților.



Sprijin penntru implemeentarea proieectelor care prezintă
p
cea mai
m bună renntabilitate finnanciară,
economicăă și de mediuu;



Acordareaa unei atențiii deosebite evaluării im
mpactului assupra sănătăății și calităății vieții
populației;



Asigurareaa transparennței și acceesului la infformație de--a lungul înntregului prroces de
elaborare/evaluare a cererilor
c
de finanțare, seelectarea prooiectelor și alocarea de fonduri,
precum și monitorizarrea și evaluaarea proiectellor, măsuriloor, domeniiloor de interveenţie și a
c priveşte reespectarea prrincipiului coompetitivităţţii;
programullui în ansambblu, în ceea ce



Monitorizarea și evaluuarea sistemaatică a impacctul program
mului asupra mediului și sănătății
populației;



Furnizareaa de informaații relevante pentru soliccitanți și beneficiari cu prrivire la aspeectele de
mediu ce trebuiesc resspectate și evaluarea
e
correspunzătoarre a efectelorr asupra meediului a
proiectelorr depuse;



Evaluarea prioritățilorr arată că, pentru
p
ameliiorarea efecttelor negativve potențialee (uneori
cumulative), nu sunt necesare
n
doarr măsuri de atenuare,
a
ci, de asemeneea, există opoortunități
pentru connsolidarea effectelor pozittive. Acesteaa sunt următo
oarele:
o

Împăddurirea are pootențialul de a furniza o îmbunătățire
î
e a calității mediului,
m
în special în
ceea ce
c privește biodiversitat
b
tea și contribbuția sa la absorbţia caarbonului. Exxistă, de
asemeenea, potențiaal pentru îmbbunătăţirea peisagisticii.
p

o

Investtițiile în servvicii sociale şi
ş în infrastruuctura din mediul
m
rural oferă
o
potențiaal pentru
asigurrarea de benneficii pentru
u mediul încconjurător. Coordonarea
C
parteneriatuului între
părțilee interesate locale (auto
orități locale, comunităăți, furnizoriii de afacerri) va fi
esențiaală pentru a maximiza
m
beeneficiile asuupra mediuluui.
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Măsurri specifice - Biodiversitaate
Supraffaţa ariilor naturale
n
prootejate de in
nteres naţionnal, raportatăă la suprafaţţa ţării, estee de 7%
(1.6633.360 ha), iaar suprafaţa totală a situ
urilor Naturaa 2000, rapoortată la supprafaţa ţării, este de
22,68%
% (5.406.0000 ha). Pentrru ambele caategorii de arii
a naturale protejate leegislația în domeniul
d
reglem
mentării din punct de vedere al prootecției meddiului prevedde procedurii clare referiitoare la
evaluaarea impacttului asupraa mediului respectiv, evaluarea adecvată a impactului asupra
speciillor/habitatelo
or de interess comunitar (în
( conformiitate cu articolul 6. al Diirectivei “Haabitate”),
prin uurmare efecteele negative ale unor viitoare proiectte finanțate prin
p PNDR pot fi diminnuate sau
înlăturrate, prin parrcurgerea proocedurilor dee reglementarre de mediu.
Prin trranspunerea în legislațiaa națională a Directiveloor “Habitate”” respectiv „Păsări”,
„
Roomânia a
asumaat creearea și menținereaa rețelei Nattura 2000, prrecum și rapportarea statu
utului de coonservare
favoraabilă al specciilor și habitatelor de importanță
i
c
comunitară.
Raportarea statutului see face la
niveluul întregii su
uprafațe națționale, incluusiv în inteeriorul siturilor Natura 2000, în baaza unei
România a asumat ca gestionarea siturilor
metoddologii aprobbate de cătrre Comisia Europeană.
E
Naturaa 2000 să see facă în bazza unor plannuri de manaagement și/ssau a unor măsuri
m
de coonservare
pentruu habitatele//speciile, penntru care accestea au fost
fo declarate. Prin urm
mare efectelee asupra
biodivversității, fie ele pozitive sau negatiive, induse de implemeentarea PND
DR au fost trratate în
relațiee cu diversitaatea specificăă “in situ” câât și „ex situ””.
Prin uurmare, pentrru a evita unnele efecte negative
n
ale implementăării anumitorr proiecte, înn special
cele cce vizează in
nfrastructura,, precum și pentru a evita întârziereea punerii înn practică a acestora
datorittă duratei luungi a proceedurilor de evaluare a impactului de
d mediu, considerăm
c
o
oportună
includderea unei reecomandări care să vizzeze etapaim
mediaturmătooareaprobăriii PNDR 20114-2020,
după ccum urmeazăă:


Ghidurile privind elabborarea cereriilor de finanțare aferentee PNDR 2014
4-2020 trebuuie să fie
astfel conccepute încât aplicațiile beneficiarilor
b
r să respecte,încă din staadiul inițial, cerințele
în domeniul conservăării biodiverrsității. În acest sens, beneficiarii
b
t
trebuie
inforrmați cu
privire la posibilitateaa ca proiecttul propus să fie amplaasat în interiiorul situriloor rețelei
Natura 20000, unde este
e
aplicabiil articolul 28
2 alin. (1) din Ordoonanţa de urrgenţă a
Guvernuluui nr. 57/20007privind reegimul ariiloor naturale protejate,
p
connservarea haabitatelor
naturale, a florei şi faaunei sălbatiice, aprobatăă cu modificcări şi complletări prin Legea
L
nr.
49/2011, cu
c modificărrile ulterioaree, ce prevedee interzicereaa acelor activ
vităţi din perrimetrele
ariilor naaturale proteejate de intteres comunnitar, care pot să gennereze poluaarea sau
deteriorareea habitateloor, precum şi
ş perturbări ale speciilor pentru carre au fost deesemnate
ariile respective, atun
nci când aceste activităţţi au un efecct semnificaativ, având înn vedere
obiectivelee de protecţie şi conservaare a speciiloor şi habitatelor.
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An
nexaA – În
ncorporareaa nevoile în prioritățilee și zonele de
d interes ale
a PNDR
20014 - 2020
Încorpporarea nevooilor în priorritățile și dom
meniile de intervenţie alee PNDR 20144 - 2020
Nr.

Titlull nevoii

1

Cunoștințe adecvate
a
în râândul fermierilor

2

Servicii dee consiliere și consultan
nță agricolă,,
adecvate și de calitate pentru
p
fermierri, grupuri dee
n
producători și noi afaceri în domeniul non-agricol

3

8

Adaptarea activităților
a
dee cercetare și a rezultatelorr
cercetării la nevoile ferrmierilor, dețținătorilor dee
păduri și proocesatorilor
Nivel adeccvat de capiital și tehnoologie pentruu
realizarea de activități agricole modernne
Modernizarrea sectorului de procesare a produselorr
agricole și adaptarea
a
acesstuia la standaardele UE
Reînnoirea generațiilor de fermieri
Restructurarrea şi moderrnizarea ferm
melor mici, înn
ferme orientate către piaţţă
Înființarea de
d grupuri și organizații
o
de producători

9

Lanțuri scurrte de aprovizionare funcțioonale

10
11

13

Managemenntul riscului înn agricultură și
ș silvicultură
Acces faciil la instrum
mente financiiare adecvatee
pentru ferm
mieri, procesaatori, amicilorr antreprenorii
din zonele rurale
r
Menținereaddiversității biiologice și a valorii dee
mediu a tereenurilor agricoole și forestierre
Susținerea unui
u
managem
ment durabil all pădurilor

14

Creșterea su
uprafețelor îm
mpădurite

4
5
6
7

12

Priorittatea de
dezvoltaare rurală
Prioriitatea 1
Prioriitatea 2
Prioriitatea 3
Prioriitatea 4
Prioriitatea 1
Prioriitatea 2
Prioriitatea 3
Prioriitatea 6
Prioriitatea 1
Prioriitatea 3

Domeniiu de
intervenţie
1A, 1C
2A, 2B
2
3A, 3B
4A, 4B,, 4C
1A
2A, 2B
2
3A
6A
1A,1B
B
3A

Prioriitatea 2
Prioriitatea 5
Prioriitatea 3
Prioriitatea 6
Prioriitatea 2
Prioriitatea 2

2A
5D
3A
6A
2B
2A

Prioriitatea 3
Prioriitatea 6
Prioriitatea 1
Prioriitatea 3
Prioriitatea 3
Prioriitatea 2
Prioriitatea 3
Prioriitatea 6
Prioriitatea 4
Prioriitatea 5
Prioriitatea2
Prioriitatea4
Prioriitatea 5

3A
6B
1A, 1B
3A
3B
2A
3A
6A
4A, 4C
4
5A
2A,
4C
5E

15

Menţinerea calității resurrselor de apă

Prioriitatea 4

4B

16

Protecția ressurselor de sool

Prioriitatea 4

4C

17

Adaptarea la efectele schimbărilor clim
matice

Prioriitatea 5

5A, 5E
5
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Nr.

18

19
20
21
22
23
24

25

26

Titlull nevoii
Nivel reduss de emisii dee gaze cu efecct de seră dinn
sectorul aggricol și sprrijinirea treceerii către o
economie cuu emisii scăzuute de carbon
Reducerea gradului de sărăcie și a riscului dee
s
excluziune socială
Infrastructuura de bază şi servicii adecvvate în zonelee
rurale
Creșterea numărului
n
de locuri de mun
ncă în zonelee
rurale
Patrimoniu local conservat
Dezvoltare locală prin abbordarea LEAD
DER
Rețea națională de deezvoltare rurrală care săă
interconecteeze actorii impplicaţi în dezvvoltarea ruralăă
și facilitareaa schimbului de informații,, cunoștințe șii
experiențe
Accesul la infrastructura
i
modernă TIC
C
Modernizarrea infrastructuurii de învățăm
mânt agricol

Priorittatea de
dezvoltaare rurală
Prioriitatea 4

Domeniiu de
intervenţie
4C

Prioriitatea 5

5C, 5D,, 5E

Prioriitatea 6

6
6A, 6B

Prioriitatea 6
Prioriitatea 6

6B
6A, 6B
6

Prioriitatea 6
Prioriitatea 6
Priorităţilee 1,2,3,4,5,6

6B
6B
-

Prioriitatea 6

6B

Prioriitatea 6

6B
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An
nexa B – Planuri,
P
prrograme, poolitici și strrategii legaate de PND
DR2014 –
20020

Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

Nivel Internaţiona
I
al
Europpa 2020: O strategie
europeeană pentru o creștere
inteliggentă, ecologică și
favoraabilă incluziuunii

Europa 2020 reprezintăă strategia dee
U pentru peerioada 2010creștere a UE
2020. Urm
mărind obiecctivele 2020
0
pentru o creștere inteligentăă,
durabilă și favorabilă incluziuniii,
obiectivee
Strategia
stabilește
p
statelle membre înn
ambițioase pentru
materie de educație,
e
inovare, energiee
/ mediu, ocuuparea forțeii de muncă și
ș
incluziune
socială
și
pentru
u
n
îmbunătățireea compettitivității în
general.

sprijină
parțial
PNDR
obiectiveele de mediu ale
Strategiei Economicee pentru
UE, prromovând eficiența
resurseloor prin înccurajarea
agriculturrii de a conntribui la
reducereaa gazelor cu efect de
seră (GES) și obbiectivele
la
referitoarre
energia
regenerab
bilă prin tranziția
către o economieecuemisii
reduse dee carbon.

În ceea ce priveștte protecțiaa
mediului se referă la neccesitatea de a
promova o utilizaremaii eficientă a
o
econnomie
maai
resurselor,
ecologică șii mai compettitivă.În modd
special, își propune
p
să îndeplinească
î
ă
obiectivele climatice/dee energie dee
prin
reducereaa
tip
20/200/20,
emisiilor de gaze cu efeect de seră cuu
cel puțin 200% față de nivelurile
n
dinn
1990 sau cuu 30%, în cazul
c
în caree
condițiile sunt prieelnice, prin
n
creșterea la 20% a pondderii energieei
din surse reegenerabile în consumuul
final de eneergie, precum
m și creștereaa
eficienței energetice cu acelașși
procent.
Obiective
Politicca de coeziuune a UE
-Realizarea obiectiveloor Strategieei
2014-22020
Europa 20020 pentru o creșteree
inteligentă, durabilă și
ș favorabilăă
incluziunii;
- Concentrarrea pe rezultate;
-Maximizareea impactullui finanțăriii

PNDR sprijină o creștere
cu
durabilă,
economiccă
accent pee reducerea emisiilor
e
de carb
bon și suusținerea
practiciloor
agricole
prietenoaase mediului;;

2014-2020
își
PNDR
propune să sprijjine o
s
și
dezvoltarre durabilă, socială
economiccă a zoneloor rurale
din Româânia.
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

UE.
Lista obiectiivelor tematiice:
-Cercetare şi Ionovare;
Inform
maţiei
şi
ş
-Tehnologiaa
Comunicaţiiilor (TIC);
-Competitivvității
înttreprinderilor
mici și mijlo
ocii (IMM-urri) ;
-Trecerea laa o econom
mie cu emisiii
scăzute de dioxid
d
de carbbon;
-Adaptarea la schimbăriile climaticee,
și
m
managementu
ul
prevenirea
riscurilor ;
ș utilizareaa
-Protecția mediului și
eficientă a reesurselor;
-Transport durabil și eliminareaa
blocajelor
dee
din
reeţeaua
infrastructurri:
-Ocuparea forței de muncă și
ș
sprijinirea mobilității forței dee
muncă ;
-Incluziuneaa socială și combatereaa
sărăciei :
c
ș învățare pee
și
-Educație, competențe
tot parcursul vieții;
capacitățiii
-Consolidareea
instituționale
și
a
eficiențeei
administrației publice;
Politicca Agricolă Comună Politica Ag
gricolă Com
mună (PAC)
(PAC))
este una dintre primelee politici alee
c
pentru
u
Comunității Europene, creată
ul
a asigura cerințele de hrrană în cadru
Comunității. PAC repreezintă un seet
de reguli și mecannisme caree
reglementeaază producțiaa, prelucrareaa
și
comerrcializarea
produselor
agricole în Uniunea Europeană,
E
şi
ş
care acordă o atenție tot mai sporităă
r
dezvoltării rurale.
PAC în persspectiva 20200–
Obiective:
1) producţiee alimentară viabilă;
v

2014-20200
este
PNDR
prin
care
instrumenntul
agriculturra comuniitară și
politicile de dezvoltaare rurală
vor fi implementtate în
Româniaa, precum și de
continuarre a proogreselor
realizate de la aderarea
Româniaa la UE înn 2007,
susținute de PNDR
R 20072013;
2
urrmărește
PNDR 2014-2020
să
sprrijine
obbiectivele
generale
ale
Politicii
Agricole Comune leegate de
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

securitateea
alim
mentară,
2) managem
ment durabil al resurselor
gestionarrea
durabbilă
a
naturaleşi politici
p
de gestionare a
resurseloor
naturaale
și
schimbărilorr climatice;
dezvoltarrea
teeritorială
3) dezvoltarre teritorială echilibrată.
echilibrattă și, de assemenea,
să contriibuie la dezzvoltarea
rurală.
Strateggia
UE
privind Obiectivul general estee acela de a
adaptaarea la scchimbările spori graddul de pregătire
p
și
ș
climattice (2013)
capacitatea de a răspunde
r
laa
impactul scchimbărilor climatice laa
nivel local, regional, naațional și UE
E,
ș
dezvoltând o abordare coerentă și
dee
coordoonarea,
îmbunătățind
ntre strategii naționale dee
exemplu, în
adaptare șii planuri nnaționale dee
managemannt al riscuului. Se vaa
acorda priorritate proiecttelor pilot dee
adaptare caare abordeazză problemee
cheie trans-sectoriale, trransregionalee
și/sau trannsfrontalieree. Vor fi
f
încurajate proiecte
p
cu potențial dee
demonstrațiee și transfeerabilitate, laa
fel ca și infrastructurra verde și
ș
m
abordările bazate pee ecosistem
m și proiectee
pentru adapptare, precum
având
caa
scop
promovareaa
tehnologiiloor inovative de
d adaptare.

v sprijini obbiectivul
PNDR va
general de adapptare a
infrastruccturii agricolle pentru
a
a
atenua
efectele
schimbărrilor climaticce.

Strateggia
privind Strategia esste concepuută pentru a
Biodivversitatea CE
E (2011)
stopa
pieerderea
biiodiversitățiii,
restabili eco
osistemele în măsura înn
care este posibil, șii intensificaa
eforturile dee prevenire a degradăriii
globale a fuuncțiunilor ecosistemulu
e
ui
în UE pânăă în 2020. D
De asemeneaa,
are scopul de
d a acceleraa tranziția UE
E
spre o econ
nomie verdee și eficientăă
din punct de
d vedere al
a resurselorr.
Aceste țintee pot fi atiinse printr-oo
serie de obieective strateggice, inclusivv
abordări bazzate pe ecossistem pentruu
atenuarea schimbărilor climatice și
ș
ș
adaptarea laa acestea, cconservare și

PNDR vaa sprijini obbiectivele
stabilite prin meenținerea
biodiverssității și a vaalorii de
mediu a sistemeelor și
terenuriloor agricole de tip
HNV, conservareaa unor
s
terrenurilor
specii specifice
agricole,
precum
m
și
terrenurilor
împăduriirea
agricole în zonele deficitare
d
în păduri.
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
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Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

sporire
a resurseloor
naturalee
ș
folosindu-lee într-un mood durabil, și
inovație baazată pe naatură pentru
u
refacerea
ecosistem
melor
și
ș
conservarea biodiversităății.
Strateggia de Dezvoltare
D
Un cadru peentru o viziunne pe termenn
Durabbilă CE (20099)
lung a sustenabilitățții în caree
creșterea economică, coeziuneaa
socială și prrotecția meddiului se aflăă
în sinergie și se sprijiină reciprocc.
Obiectivele specifice dee protecție a
mediului incclud creșterea gradului dee
utilizare a energiei curate
c
și a
naturalee
pentruu
resurselor
combaterea schimbăriloor climaticee,
reducerea pooluării fonice și a aeruluui
prin
prom
movarea
transportulu
ui
durabil, preecum și coonservarea și
ș
gestionarea consumul geeneral de apăă
și aer.

prijină obiecttivele de
PNDR sp
mediu stabilite
s
în această
Strategie
de
Deezvoltare
a
UE
E
prin
Durabilă
adusăă,
în
contribuțția
principal, la îmbunătățirea
a
calității apei.

Acorddul de Parteneriat
P
Acordul de
d
partenerriat asigurăă
pentruu
perioadda
de alinierea cuu strategia UE
U pentru o
prograamare 2014-22020
creștere innteligentă, durabilă și
ș
favorabilă incluziunii, cu scopuul
a
fiecărui fond, înn
specific al
conformitatee
cu
obiectivelee
acordului,
coeziuneaa
inclusiv
economică, socială și territorială.

PNDR se adreseazză unui
d
provoocări, și
număr detrei
anume
Compettitivitate,
Oameni și societate și
Resurse. Sunt adresatte parţial
şi
Administtrareașiguverrnarea.

În vederearrealizării asspirațiilor dee
creștere
economicăă,
a
reflectatedeoobiectivul general al
Acordului de
d Parteneriaat, economiaa
României trrebuie să fie transformatăă
într-o
eco
onomie
m
modernă
și
ș
competitivă,,
prin
abordareaa
următoareloor cinci prrovocări dee
dezvoltare:
I. Competitiivitate
II. Oameni şi
ş societate
III. Infrastruuctură
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și
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p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
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niPNDR
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biective de protecție
p
a mediullui

IV. Resurse
V. Administtrare şi guverrnare
Nivel Naţional
N
Strateggia Naționaală pentru
Dezvooltare Durrabilă a
Românniei Orizontturi 20132020-22030

PNDR 2014-2020 sprijină
Obiectivele pentru 20133, 2020, 20300
următoarrele obiecttive de
și acțiunile care
c trebuie întreprinse
î
înn
mediu alee strategiei:
conformitatee cu orientărrile strategicee
- Schimb
bările climaatice și
ale Uniunii Europene
E
suunt:
energiaa curată
- Consum
mul și producția
p
1.Schimbăriile climaticee și energiaa
durabillă
curată
- Conserrvarea și gesstionarea
ul durabil
2.Transportu
resurseelor naturale
3.Consumull și producțiaa durabilă
- Sănătatteapublică
4.Conservarrea
și
gestionareaa - Incluziiunea
socială,
resurselor naaturale
demoggrafia și migrrația
5.Sănătatea publică
- Sărăciaa
globallă
și
d
și
ș
6.Incluziuneea socială, demografia
provoccările
deezvoltării
migrația
durabille
g
și provocărilee - Educațție și formaree
7.Sărăcia globală
dezvoltării durabile
d
- Cercetaare și dezzvoltare,
8.Educație și
ș formare
inovaree
9.Cercetare și dezvoltaree, inovare
intervenţiilee
în
prin
domenii
următoarrele
strategicee:
-Schimbăările structuurale din
sectorull agro-alimeentar și
competiitivitatea;
-Managem
mentul
reesurselor
naturalee;
-Dezvoltaarea
teeritorială
echilibrată.

Prograamul Național de PNR este innstrumentul de punere înn
Reform
mă 2011-2013 (PNR) aplicare a Strategiei
S
Eurropa 2020 laa
al Rom
mâniei
nivel naționnal și se conncentrează pee
măsurile șii acțiunile care trebuiee
întreprinse
a
atingee
pentru
a
strateegii și pentru
u
obiectivele acestei
a
eliminaa
blocajele
macrostructurale, în ceea ce priveştee

PNDR va contriibui în
principal la primul obiectiv
și, indirrect, la all doilea
obiectiv național
n
al PN
NR.
Prioritateea 1 a PND
DR prin
domeniile de intervennţie 1A),
C), va oferi instruire
1B) și 1C
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Planu
uri,
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și
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Descriere, obiective/axe
o
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strategii

Cum va
v
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niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

creștere econnomică și occuparea forțeei de bazăă și servvicii de
de muncă.
consultan
nță
pentrru
a
îmbunătăăți
cunnoștințele
s
alee PNR sunt:
Priorităţile strategice
tehnice, aptitudinile,
a
inovarea
- Ocuparea forţei de muuncă;
și capaccitatea globbală de
- Cercetare,, Dezvoltaree şi Inovaree
gestionarre a fermieerilor cu
(CDI);
privire la mediu și la
- Schimbăriile climaticee și energiaa
acțiunile
legate
de
curată;
schimbărrile climaticee.
- Educaţie;
- Incluziunee socială/ reducereaa
sărăciei;
Obiectivele naţioanale de mediuu
sunt:
 Ţinta naţţională 20200: reducereaa
emisiilor de gaze cu eefect de serăă
(GES) cu 20% compaarativ cu anuul
de referințță 1990;
 Ţinta naţţională 2020: pondereaa
energiei din surse regenerabilee
f
brut dee
(SRE) în consumul final
2
energie - 24%;
 Ţinta naţiională 2020: reducere dee
10 Mtoe (19%) din consumul
c
dee
energie prrimară.
Strateggia de Dezvoltare
D
Obiectivul strategic al acesteei
Ruralăă 2014-2020
strategii estee o economie inteligentăă,
durabilă și favorabilă
f
inncluziunii, cuu
accent pe gestionarea durabilă a
resurselor naaturale.

v ajuta
Intervențțiile PNDR vor
la limitaarea ampreentei de
carbon din
d agricultuură și la
promovarrea adaptăării la
schimbărrile climattice în
agriculturră și în zonele
Nevoile, ideentificate caa priorități înn
rurale.
această strrategie, se referă laa
biodiversitatte și zonee de înaltăă De asem
menea, PN
NDR va
valoare naaturală, geestionare și
ș susține o creștere durrabilă, cu
accesibilitate durabile pentru pădurii, accent pee reducerea emisiilor
e
forestieree, de carbo
on și prin suusținerea
extinderea
zonelor
c
appei și emisiilee practiciloor
agricole
calitatea și cantitatea
de gaze cu efect de serră (GES) alee prietenoaase cu mediuul.
a
la schimbărilee
solului și adaptarea
climatice.

Cadruul național sttrategic de
Obiectivul
Cadrului
Naționaal PNDR va
v contribui la acest
dezvoltare
duraabilă
a
R
este determinat
d
înn cadru strrategic geneeral prin
Strategic Rural
sectoruului agro-aliimentar și
principal dee necesitateaa de a stabilli investiții
în
agrricultură,
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

a zonnelor rurale între anii linii directooare pentru o dezvoltaree
2014-22020-2030
durabilă a sistemului
s
a
agroalimenta
r
românesc șii a spațiului rural, ca unaa
din componnentele de bază pentruu
continuarea creșterii economice
e
a
României.

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui
derile
rurrale
și
întreprind
zonele
rurale,
prin
implemenntarea măsuurilor de
mediu și climă.

Cadrul Națiional Strateggic Ruralestee
determinat de
d trei factoori majori dee
dezvoltare a agriculturii::
- Cerința de
d a asiguraa securitateaa
alimentară națională
n
și de a garantaa
siguranța aliimentară a populației
p
dinn
România;
ş
- Resurselee materiale, naturale, şi
umane ale agriculturii naaţionale;
- Adecvareaa ecologică a resurselor
agricole diin Româniaa pentru a
furniza pee piața națională
n
și
ș
internațională, produse alimentare
a
dee
înaltă calitatte.
Strateggia Energetiică pentru
Obiectivul general al
a strategieei
perioaada 2007 – 2020,
sectorului energetic este de a
versiuune consolidaată pentru
satisface nevoile de eneergie atât în
perioaada 2011 – 20020
men mediu și
ș
prezent, câtt și pe term
lung, pentruu o economiie de piață și
ș
un standardd de viață moderne, înn
ceea ce privvește calitateea, siguranțaa
alimentară în confoormitate cuu
d
duurabile.
principiile dezvoltării
Obiective dee dezvoltare durabilă:
• creșterea eficienței
e
eneergetice
• promovareea producțieei de energiee
pe bază dee resurse regenerabile
• promovareea produceriii de energiee
electrică și
ș termică în centralele dee
cogenerare și în speciaal în centralee
de cogeneerare de înaltăă eficiență
• sprijinireaa cercetării, dezvoltării
d
și
ș
diseminării
rezultaatelor
dee
a
cercetare aplicativă
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• reducerea impactuluii negativ al
a
energetiic
asupraa
sectorului
mediului
• utilizarea rațională șii eficientă a
p
resurselor energetice primare
Strategia Ennergetică estte în curs dee
revizuire.Acceastava urm
ma obiectivelee
principale
ale
noiii
politiciii
energetice - obiectivele de mediu alee
UE asumatee de Româniaa.
Strateggia Naţionnală de
Obiective geenerale:
Sănătaate Publică 2014 • Oprirea tendințelor
t
negative și
ș
2020
crearea
pentruu
de
conddiții
d sănătate a
îmbunătățțirea stării de
populației
• Adoptareaa principiilorr și politicilor
în domeeniul sănătăății publicee
existente la
l nivelul UE
E

l aceste
Contribuțția PNDR la
obiectivee este indirectă, prin
îmbunătăățirea calitățții vieții
în spațiiul rural și prin
promovarrea măsuriilor de
protecție a mediului.

• Continuarrea reformei sistemuluui
de sănătaate pentru a îmbunătățți
performan
nțele sale caa o condițiee
prealabilă pentru îmbunătățirea
î
a
stării de săănătate
Pe baza prroblemelor prioritare
p
dee
sănătate, obiectivele pe termenn
scurt și meediu sunt:
• Reducereaa poverii bolilor
b
noninfecțioasee
• Creșterea capacității de control a
bolilor inffecțioase
• Îmbunătățțirea sănătățții mintale a
populației
• Asigurarea sănătății optime și a
mânia în toatee
calității viieții în Rom
etapele cicclului de viațță
• Controlul eficient al factorilor dee
mportamentaali
și al
a
risc com
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p
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mediului și depistareea precoce a
bolilor
mannagementulu
ui
• Îmbunătățțirea
sistemuluii de sănătate
Strateggia Naționallă privind
Este politica naționaală privindd
Schim
mbările
Climatice
misiilor de gaze
g
cu efecct
reducerea em
2013-22020
de seră (GES), carre urmeazăă
uropeană.
abordarea eu
(Revizzuirea și acctualizarea
privindd
Naționalăă
obiecttivelor strateegiei sunt Strategia
recom
mandate a se efectua în Schimbărilee Climatice 2013-20200
intermediu
ul
prin
prima jumătate a anului vizează,
sale,
d
două
părțți
2015 și pe parcursul anului obiectivelorr
distincte:
2020).
u
• reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în scoopul atingeriii
obiectivelor naționale;;
• adaptarea la schimbărrile climaticee,
n vedere politica
p
UE
E
având în
privind scchimbările climatice și a
documentației elaborate la niveel
precum și experiența
e
și
ș
europeanp
cunoștințeele obținute în acțiuni dee
colaboraree cu partenerri străini și cuu
instituții
internațioonale
dee
prestigiu;
Sectoarele economice vizate
ES se referă la:
emisii de GE

dee

1 Energie;
2 Procese inndustriale;
3 Solvenți șii utilizarea altor produse;;
4.Agriculturră;
5 Utilizarea terenurilor și
ș schimbareaa
destinației teerenurilor și silvicultură;
6. Gestionarrea deșeurilor.

sprijină
această
PNDR
strategie în ambele aspecte,
a
mai exccact în atenuarea
schimbărrilor climaticce și în
adaptareaa
eficienntă
la
schimbărrile climaticee.
Programu
ul
Naționnal
de
Dezvoltaare Rurală 20014-2020
va conttribui la reeducerea
emisiilor de GES provenite
p
din sectorul agricol prin
P
Priorităţii
intermediul
5/Domenniile de inttervenţie
de 5A laa 5E. Sprijinnul va fi
orientat spre promovarea
eficiențeii utilizării reesurselor
(apă, ennergie, etc) și spre
acțiuni menite să reducă
emisiile de GES și de
amoniac din agrricultură.
vor
asigura
Investițiile
modernizzarea infrasstructurii
fizice, utilizarea
u
ennergiilor
regenerab
bile,
precuum
și
investiții
inovativve
și
p
o
tehnologiii specifice pentru
economiee cu emisii reeduse de
dioxid dee carbon.
Activitățiile de instruire,
i
consultan
nță și cerceetare din
cadrul Priorităţii 1 vor
n
conduce la sporirea nivelului
de conșștientizare și vor
promova tranziția către o
economiee şi agriculltură cu
emisii reeduse de caarbon și
rezistentăă la schhimbările
climaticee,
inclusivv
prin
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p
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adoptareaa
unor
practici
agricole
și
teehnologii
în
inovatoarre
rândul
fermieriloor.
Strateggia Naţionaală pentru
PNDR va contriibui în
Această sttrategie estte cel maai
Biodivversitate
principal la connservarea
important innstrument în coordonareaa
şi Plannul de Acţiu
une 2010 diversitățții biologice conform
politicilor și strategiiilor globalee
2020
strategieii și la maajoritatea
axate pe connservarea bioodiversității.
obiectiveelor Planuului de
Cele trei obiiective princiipale sunt:
Acțiune prin:
p
 conservareea diversitățiii biologice;

realizareaa
P
Priorităţii
Tematicee 4: "Resttaurarea,
 utilizarea
durabbilă
a
conservarrea și conssolidarea
diversitățiii
componenntelor
ecosistem
melor dependdente de
biologice;
agriculturră și silviculttură".
 partajarea echitabilă șii justificată a
beneficiiloor rezultate din
d utilizareaa
resurselor genetice.
Pentru puunerea în aplicare a
Strategiei
pentru
u
Naţionalăă
Biodiversitaate şi Planuluui de Acţiunee
au fost staabilite următtoarele nouăă
obiective priioritare:
1.Menţinereea
ecosistemeloor,
biomurilor în
protejate

diversităţiii
habittatelor
şi
ş
interioorul zonelor

2.Menținereea diversitățiii specifice
3. Menținereea diversitățiii genetice
4.Reducereaa presiunillor privindd
pierderea
habitatelor,
prinn
schimbarea destinaţiei teerenurilor
a
5.Limitarea impactului negativ al
vazive
speciilor inv
6.Limitarea
invazive

impactuluui

speciilor

7.Reducereaa presiunilor datoratee
schimbărilorr climatice, poluării şi
ş
eroziunii sollului.
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

8.Menţinereea
capacităţiii
ecosistemeloor de a furnniza bunuri şi
ş
servicii ecologice şi dee a funcţionaa
ca sistem suuport al vieţiii
9. Asigurareea unei împărţiri corectee
şi echitabilee a beneficiiilor rezultatee
din utilizarea resurselor genetice
Strateggia Naţionnală de
Gestioonare a Deşeurilor
D
2014-22020
/H
HG
nr.
870/20013 pentru aprobarea
Strateggiei națion
nale de
gestionnare a deșeurilor
2014-22020

Principiile de
d bază alee politicii dee
mediu din România
R
sunnt stabilite înn
conformitatee
cu
prevederilee
europene și internaționaale, asigurândd
protecția șii conservareea naturii, a
biodiversitățții și utilizarrea durabilă a
componenteelor sale.

s
prottecția și
PNDR sprijină
utilizareaa
durabiilă
a
resurseloor
naturalee
prin
protecția
solului
și
geestionării
îmbunătăățirea
deșeurilo
or.

Strategia Naațională de Gestionare a
Deșeurilor propune
p
măsurile pentruu
asigurarea tranziției
t
dee la actualu
ul
model de dezvoltaree bazat pee
ș consum la modelu
ul
producție și
bazat pe prevenireaa generăriii
ș
deșeurilor și pe reeciclarea și
acestora.
Aceastăă
reutilizarea
abordare ținntește către:
 Eforturi prioritare în
î domeniu
ul
m
gestionării deșeuriloor conform
d gestionaree a deșeurilor
ierarhiei de
(preveniree,
pregătiire
pentruu
reutilizaree, reciclare, recuperaree,
de exemplu recuperarea termică și
ș
energeticăă)
 Dezvoltarea de măsuuri pentru a
p
p
producerii
și
ș
încuraja prevenirea
reutilizareea deșeurilor,, promovareaa
utilizării durabile
d
a ressurselor
Planull
Națion
nal
de
Obiectivul Planului Național
N
dee
Gestioonare a Deșeurilor
D
Gestionare a Deșeurilorr a fost de a
2003 – 2013
stabili caadrul neceesar pentruu
dezvoltarea și implemeentarea unu
ui
Naționnal
de
(Planuul
m
t integrat dee
sistem de management
Gestioonare a Deșeeurilor va
gestionare a deșeurilor, eficient dinn
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

fi reviizuit periodicc luând în
considderare
progresul
tehnicc și dispozițiiile pentru
proteccția mediuluii, o dată la
5 ani)..

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

punct de vedere
v
econnomic și dee
mediu.
N
de Gestionare a
Acest Plan Național
Deșeurilor 2003 – 2015, caree
cuprinde înssă acţiuni cu termene maai
îndepărtate, ca de exxemplu anu
ul
î
curs dee revizuiree.
2020este în
Cercetarea cu
c o versiunne actualizatăă
va continua în cursul SE
EA.

Strateggia Naționnală de
Obiectiv general: Atinngerea unuui Niciun obbiectiv de meediu
Ocupaarea Forței de
d Muncă
nivel sustennabil de ocuupare a forțeei
2013-22020
de muncă suusţinut de coompetitivitatee
economică, coeziune socială și
ș
d
dezvoltare durabilă.
Obiective specifice
s
şi direcţii dee
acţiune:
ul
O1. Creșterea ocupăriii în rându
p
v
vieții
active a
tinerilor și prelungirea
persoanelor în vârstă.
O2.Îmbunăttățirea
structuriii
ocupaționalee și particippării pe piațaa
muncii în rândul femeilor și
ș
persoanelor aparținândd grupurilor
vulnerabile.
O3.Dezvoltaarea unei reesurse umanee
cu un niveel înalt de calificare și
ș
competenţe adaptate la cerințelee
pieței munciii.
O4.Îmbunăttățirea mecaanismului dee
fundamentarre,
im
mplementaree,
monitorizaree și evaluaree a politicilor
cu impact pee piața munccii.
Strateggia Naționnală de
Strategia arre drept scoop reducereaa Niciun obbiectiv de meediu
Reduccere a Sărăciiei 2014 sărăciei prin
n incluziuneea activă pee
2020
piața
muuncii
a
persoanelor
marginalizatte. Această strategie
s
va fi
f
principalul cadru strattegic pentruu
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Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

Incluziunea Socială șii Reducereaa
ș
Sărăciei, deezvoltând obiectivele și
principalele acțiuni priorritare până înn
2020.
f
Planuri de acțiune sepparate vor fi
î domeniuul incluziuniii
dezvoltate în
sociale și coombaterii sărrăciei în ceeaa
ce priveștte serviciiile socialee,
protecțiabătrrânilor și îmbătrânireaa
activă, proteecția copiluluui și protecțiaa
persoanelor cu handicapp.
Strateggia Naționaală pentru
Strategia are
a
ca sccop creareaa Niciun obbiectiv de meediu
Învățaare pe tot parcursul
cadrului straategic de înccurajare și dee
vieții
a creștere a participării la
l învățare pee
tot parcursul vieții.
Strateggia Naţionaală pentru
Strategia
Naţionalăă
pentru
u Niciun obbiectiv de meediu
Dezvooltarea Infraastructurii
Infrastructuriii
Dezvoltareaa
Educaaţionele
Educaţionelepresupune elaborareaa
unei hărții corespunnzătoare a
infrastructurrii de educațiie și formaree
Strateggia Naționaală pentru
Strategia Națională
N
penntru Agendaa Niciun obbiectiv de meediu
Agendda digitală a României
Digitală vaa asigura o abordaree
orizontală pentru
p
creșteerea digitalăă
din Românnia, oferindd o viziunee
strategică națională
n
unnică, care vaa
rezuma toatte strategiile sectoriale și
ș
planurile naaționale speccifice pentruu
prioritățile sectorului.
s
v acoperi următoarelee
Strategia va
domenii:
 E-guvernaare,
interoperabilitatee,
cloudcomp
puting, sociaal media,
 TIC pentrru educație,, sănătate și
ș
cultură,
 E-commerrce, TIC și CercetareDezvoltare-Inovare: Infrastructura
I
a
l
și serviicii digitale.
de bandă largă
Strateggie pentru deezvoltarea
Cu această strategie
s
liniiile strategicee
agricuulturii
pe
termen
și viziunea pentru ambbii piloni ai
a
mediuu și lung 20200-2030
s
PAC vor fi stabilite.
“EEvaluarea ex‐an
nte a PNDR 201
14‐2020 ‐ Raporrt de mediu, No
oiembrie 2014
PROIECT C
COFINANŢAT DIN FEADR PRIN MĂSURA 511 DIN
D PROGRAMUL NAŢIONAL DE
D DEZVOLTARE RURALĂ 2007
7‐ 2013

157

Planu
uri,
politicci
relevaante

și

programe,
p
Descriere, obiective/axe
o
e prioritare
strategii

Planull strategic
multiaanual
acvacuultură

Cum va
v
sprijin
niPNDR
aceste ob
biective de protecție
p
a mediullui

național
Planul strateegic va fi bazat
b
pe datee
pentru
din cercetarrea de piață a sectoruluii,
precum și pe legislațiia europeanăă
relevantă.
onal Strategiic multianuaal
Planul Națio
se concenttrează în special pee
următoarele aspecte:
 Simplificaarea administrativă, în
n
special peentru evaluăări, evaluareaa
impactuluui și acordarea licențelor;
 Securitatea juridică a operatorilor
din sectoruul acvacultuurii în ceea cee
privește acccesul la apee și spațiu;
 •Stabilireaa unor inndicatori dee
sustenabillitate
ecologicăă,
economicăă și socială;
 •Evaluareaa unor alte efectee
transnaționnale posibilee.
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Anexa C – Componența Grupului
G
de Luccru
Nr.

Instituție

1.

Ministerull Agriculturii şii Dezvoltării
Rurale

2.
2

Ministerull Sănătăţii – Institu
utul Naţional
de Sănătatte Publică

3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.
9
10.
11.

Ministerull Dezvoltării
Administrraţiei Publice

Regionale
R

şi

Ministerull Economiei
Ministerull Transporturilor
Ministerull
Afacerilor
Interne
Inspectoraatul General pentrru Situaţii de
Urgenţă
Ministerull Culturii
Ministerull Fondurilor Europ
pene

12.
13.

Ministerull
Climatice

Mediului

şi

Schimbărilor

14.
15.
16.
17.
18.

Departamentul pentru Ape, Păduri şi
Pisciculturră
Administrraţia Naţională Apeele Române

Persoană nomin
nalizată
P
Reprezentanți AM PNDR
M
Monica STAICU, co
onsilier Direcţia geenerală politici agrricole și
strrategii
Dr. Mihaela FULGA
A

Date de contact

Tel. 021.318.36.20; mihaela.fulga@insp
m
p.gov.ro

A
Adina FLOREA, co
onsilier
M
Mădălina ISTRATE
E, consilier
Şttefan OACHEŞU, consilier
So
orin Mihai GĂMA
AN, dir. gen. adj.
Constantin CLECIU
U, consilier
Rodica Rizescu – consilier
c
superior, Serviciul de transp
port durabil
c
Direcţiei Geenerale Strategie Management
M
şi multimodal, din cadrul
şi Afaceri Externe
Frrancisc SENZACO
ONI, Şef Serviciu Prevenirea
P
Dezastrrelor

03722.11.16.61; adina.fflorea@mdrap.ro
maddalina.istrate@mdrrap.ro
03722.11.15.10; stefan..oachesu@mdrap.rro
021.202.51.23; sorin_gaman@minind.ro
o
021.202.53.05; constaantincleciu@yahoo
o.com
Tel. 021/3196144, e-m
mail:mediu7@mt.ro
o.

M
Mircea ANGELESC
CU, consilier
A
Aneta STOICA
G
Gabriela POPESC
CU, consilier Diirecţia Generală Schimbări
Cllimatice
A
Anca CRĂCIUNAŞ, consilier Direecţia Dezvoltare Durabilă
D
şi
Prrotecţia Naturii
M
Mihaela FRĂSINEA
ANU, consilier Dirrecţia Gestiunea Deşeurilor
D
şi
Su
ubstanţe Periculoasse
Luucia TRIF, consilieer Direcția Impact și Controlul Poluăării
on SCURTELI, co
onsilier Directia Generala
G
de Politicci, Strategii,
Io
Prroiecte şi Control pentru
p
Ape, Silvicu
ultură şi Pisciculturră
M
Mihai COSTACH
HE, consilier Dirrecţia de Manaagement al
Resurselor de Apă şi
ş Piscicole
Corina BOSCORN
NEA, Şef Serviciu
u Planuri de Man
nagement şi
Sccheme Bazinale

0720.072.023; mircea.angelescu@gmaill.com
anetta.stoica@fonduri--ue.ro
07544.231.062; gabriela.popescu@mmed
diu.ro

senzzacof@mai.gov.ro

0757.576.561; anca.crraciunas@mmediu
u.ro
mih
haela.frasineanu@m
mmediu.ro
lucia.trif@mmediu.ro
_scurteli@yahoo.com
ion_
mih
hai.costache@mmeediu.ro
coriina.boscornea@row
water.ro
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