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Decizia etapei de încadrare
pentru reactualizarea Anexelor „Planului de amenajare a teritoriului național
Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice” .
Nr.
din .
.2018

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, a fost derulată etapa de
încadrare pentru reactualizarea Anexelor Planului de amenajare a teritoriului naționalSecțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a notificat Ministerul Mediului
pentru reactualizarea Anexelor Planului de amenajare a teritoriului național-Secțiunea a
VIII-a–zone cu resurse turistice, prin adresa nr.71213/12.12.2017, 16978/LAN/14.12.2017,
97621 /DM/15.12.2017.
Inițierea procesului de reactualizare a Anexelor Planului de amenajare a teritoriului
național-Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice a fost anunțată în mass-media prin
două anunțuri repetate, în ziarul ”România Liberă”, iar documentul a fost publicat
pentru consultare pe site-ul http://mdrap.ro și http://www.mmediu.ro/articol/planulde-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-viii-zone-cu-resurse-turistice/2481
Nu au fost depuse comentarii și propuneri din partea publicului cu privire la documentul
menționat și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului.
În urma parcurgerii etapei de încadrare, Ministerul Mediului decide, ca urmare a
consultării titularului, a autorității de sănătate publică și a autorităților interesate de
efectele implementării modificărilor propuse în planul menționat, în cadrul Comitetului
Special Constituit în data de 31.01.2018, că reactualizarea Anexelor Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a VIII-a–zone cu resurse turistice nu are
efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și evaluare
adecvată și documentul poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:
 Planul de amenajarea teritoriului naţional (PATN) reprezintă suportul dezvoltării
complexe şi durabile a teritoriului, are caracter director, este sinteza programelor
strategice sectoriale pe termen mediu și lung pe tot teritoriul țării şi se elaborează pe
secţiuni specializate, aprobate de către Parlamentul României, în conformitate cu
prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare.
 PATN secțiunea a VIII-a- zone cu resurse turistice a fost supus evaluării de mediu,
procedură finalizată cu emiterea Avizului de mediu nr.17/10.05.2008; planul a fost
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.142/2008.
 Întrucât la nivel local, situaţia resurselor turistice (resurse naturale și resurse
antropice) înregistrează permanente modificări, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
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nr.142/2008 prevede la art.10 ca anexele acesteia să fie reactualizate periodic, prin
Hotărâre a Guvernului.
 PATN Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice identifică, pe baza Metodologiei
pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului, unități administrative-teritoriale cu
resurse naturale și antropice mari și foarte mari. Pentru stabilirea obiectivă a
potențialului turistic existent la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale
metodologia de analiză a fost utilizată în mod unitar pe tot parcursul elaborării studiilor
de fundamentare a secțiunii a VIII-a a PATN-ului.
 Pentru completarea anexelor PATN Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice se
includ șapte unități administrativ-teritoriale: Breaza (judeţul Buzău), Siriu (judeţul
Buzău), Onceşti (judeţul Maramureş), Mitreni (judeţul Călăraşi), Turcineşti (judeţul Gorj),
Vîrşolţ (judeţul Sălaj), Hoghilag (judeţul Sibiu) în lista unităţilor administrativ teritoriale
cu resurse turistice mari sau foarte mari.
-Pentru unitățile administrativ-teritoriale nou introduse în anexele PATN-secțiunea a
VIII-a - zone cu resurse turistice evaluarea potențialului turistic s-a făcut la solicitarea
reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale, după aceleași criterii
folosite la evaluarea tuturor unităților administrativ-teritoriale din România între anii
2006-2008, inclusiv a unităților administrativ-teritoriale în cauză, în baza aceleiași
metodologii.
-Se constată creșterea punctajului total pentru resursele turistice în cazul celor șapte
unități administrativ-teritoriale enumerate mai sus, ceea ce justifică introducerea
acestora în anexe.
 Modificarea PATN Secţiunea a VIII-a-zone cu resurse turistice are drept scop o
actualizare a clasificării unităților administrativ-teritoriale din punct de vedere al
resurselor turistice și nu propune proiecte care se regăsesc în anexa 1 sau anexa 2 din HG
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului pentru
zone cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate prin programele de dezvoltare
naționale, regionale și județene. Programele Operaționale Sectoriale - POIM, POR, PNDR,
POPAM, au fost supuse evaluării de mediu și au obținut avize de mediu, în consecință
proiectele potential finanțate prin măsurile axelor aferente acestor programe au fost
cuprinse în evaluarea de mediu .
 Planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale unităților administrativteritoriale introduse în anexele PATN secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice vor fi
revizuite și supuse evaluării de mediu cu emiterea avizului de mediu în măsura în care
crează cadrul pentru proiecte aflate în anexa1 sau 2 din HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu
modificările și completările ulterioare.
 Planul nu necesită realizarea evaluării adecvate conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările
ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
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 Punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit nu identifică
necesitatea evaluării de mediu pentru reactualizarea anexelor PATN secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice.
Publicul interesat poate formula observații/comentarii la prezenta decizie în termen de
10 zile de la data afișării.
Prezenta reprezintă un act administrativ și face obiectul Legii nr. 544 din 2004 a
contenciosului administrativ.
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