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Cabinet Secretar de Stat 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

pentru modificările propuse 

 la Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 

 

Nr. .............../..................2013 

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a fost derulată etapa de 

încadrare pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial Transport (POS 

T). Procedura de evaluare de mediu a fost anunţată în mass-media în data de 16.05.2013 şi 

în data de 20.05.2012. Modificările propuse au fost publicate pentru consultare publica pe 

site-ul Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Transporturilor la adresa 

www.ampost.ro sectiunea Documentatie/Documente strategice şi pe site-ul Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice la adresa www.mmediu.ro, secţiunea Planuri si 

Programe. 

 Nu au fost primite comentarii şi propuneri din partea publicului. 

 

În urma derulării etapei de încadrare, prin consultarea titularului programului, a autorităţii 

de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării programului, în 

cadrul Comitetului Special Constituit pentru analiza noilor propuneri ale titularului 

referitoare la Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, aprobat in 

2007 si modificat in 2012,  s-au constatat urmatoarele modificari:  

1. extinderea ariei de eligibilitate a Axei prioritare nr.1, domeniul major de 

interventie -DMI 1.1, prin introducerea proiectului de autostradă Sebeş-

Turda.   

2. extinderea ariei de eligibilitate a Axei Prioritare nr. 2,  domeniul major de 

intervenţie -DMI 2.2., prin introducerea proiectelor de dezvoltare a 

transportului urban cu metroul în Bucureşti: 

a. Magistrala 4 - Secţiunea Parc Bazilescu-Străuleşti  

b. Magistrala 5 - Tronsonul 1, Secţiunea Râul Doamnei-Eroilor  

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.ampost.ro/
http://www.mmediu.ro/
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1. Pentru proiectul de autostrada Sebeş - Turda 

1.a. Obiectivul realizării acestui proiect este încadrat în Planul de amenajare a 

teritoriului naţional – Secţiunea I - Reţele de transport, aprobat prin Legea nr. 

363/21.09.2006, şi este parte a reţelei Trans Europene de Transport (TEN-T). 

Conform acestui plan, segmentul de drum dintre Sebeş şi Turda face parte din reţeaua 

transeuropeana de transport rutier (TEN – R) şi asigură conexiunea zonei de nord-

vest şi de centru a ţării cu Coridorul IV.  

1.b. În anul 2009 s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul 

„Drum expres Sebeş –Turda”,  procedură  în urma căreia Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului  a emis Acordul de mediu nr. 01 din 30.06.2009. 

1.c. Faţă de proiectul drumului expres, proiectul traseului de autostrada Sebeş – 

Turda propune scurtarea traseului cu 4 km, traseul final având o lungime de  70,200 

km şi parcurând teritoriul judeţului Alba între km 0+000 – km 62+100 şi teritoriul 

judeţului Cluj între km 62+100 – 70+200. 

1.d.  Traseul drumului expres evaluat în 2009 traversa SCI Podişul Secaselor şi 

trecea la numai 17,85 m de SCI Trascau şi SPA Munţii Trascaului;  traseul ales al 

autostrazii nu traversează zone protejate, arii de interes comunitar (SCI), arii speciale 

de protecţie avifaunistica (SPA), rezervaţii naturale, sau monumente ale naturii.  

Acestea sunt poziţionate la distanţe  variabile fata de autostrada, astfel: la 900 m se 

afla SCI Trascau şi SPA Munţii Trascăului,  la 700m se afla SCI Padurea de  stejar 

pufos de la Miraslau, iar la aceeasi distanta (700 m) se afla SCI Bagau.  

 

2. Pentru proiectele de dezvoltare a transportului urban cu metroul în Bucureşti: 

    Magistrala 4 - Secţiunea Parc Bazilescu-Străuleşti 

    Magistrala 5 - Tronsonul 1, Secţiunea Râul Doamnei-Eroilor  

2.a. Proiectul Magistralei 4 – Sectiunea Parc Bazilescu – Straulesti se regăseşte în 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sub denumirea „Linie noua de metrou- Magistrala 

4- racord 2. Extensie PS Zarea - Lac Străuleşti. Tronson: Bdul Bucureştii Noi - Zona 

Laromet - Zona Străuleşti”, plan pentru care autoritatea de mediu, respectiv ARPM 

Bucureşti a derulat procedura de evaluare de mediu prevăzută de HG nr. 1076/2004 

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe  şi a  emis avizul de mediu nr. 1/2012. 

http://www.mmediu.ro/
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2.b. Proiectul Magistralei 5 Tronsonul 1, Secţiunea Râul Doamnei-Eroilor este 

cuprins în Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sub denumirea „Linia 5 de metrou. 

Drumul Taberei - Universitate. Tronson 1. Drumul Taberei-Răzoare. Tronson 2. 

Răzoare-Eroilor. Tronson 3. Eroilor-Universitate”, plan pentru care autoritatea de 

mediu, respectiv ARPM Bucureşti a derulat procedura de evaluare de mediu 

prevăzută de HG nr. 1076/2004 si a emis avizul de mediu nr. 13/14.06.2010.   

2.c. De asemenea,  pentru proiectul Magistralei 5 Tronsonul 1, în anul 2011, în urma 

parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  ARPM Bucureşti a  

emis acordul de mediu nr. 3/13.09.2011. 

Motivarea prezentei decizii: 

- nu se introduc axe sau domenii noi. 

- modificarile propuse prin proiectul de autostrada, care ocoleste zonele 

protejate, reduc impactul asupra mediului fata de proiectul drumului expres 

evaluat din punct de vedere al protectiei mediului in 2009; 

- cele 2 magistrale de metrou au fost deja evaluate la nivel de plan iar una a fost 

evaluată atât la nivel de plan cât şi de proiect ; 

- impactul cumulat al proiectelor din POST aprobat in 2007 şi modificat în 

2012, împreună cu proiectele introduse prin modificarile propuse ăn 2013 este 

redus, deoarece contribuţia datorată proiectelor introduse este nesemnificativă;  

- ambele magistrale de metrou vor contribui, pe lângă reducerea traficului rutier 

şi încurajarea transportului public şi la dezvoltarea unui sistem de transport 

ecologic conducand la realizarea obiectivelor Planului de Eficienţă Energetică 

2020 (Directiva Uniunii Europene 20/20/20) care stabileşte economisirea a 

20% din consumul de energie primară, reducerea emisiilor de CO2 cu 20% şi 

creşterea cotei de energie din surse regenerabile cu 20% până în anul 2020. 

- modificările aduse nu au impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000. 

Pe baza motivării de mai sus şi a prezentarii realizate de titular, MMSC decide ca 

POST modificat în 2013 nu necesită evaluare de mediu şi urmează a fi supus 

procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Titularul este obligat să informeze autoritatea de mediu în cazul în care propune alte 

modificări minore care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, conform 

art.5 alin(3) lit b) din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

http://www.mmediu.ro/
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Publicul are dreptul de a formula comentarii, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, tel. 0214089588.  

Prezenta reprezintă un act administrativ şi face obiectul Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

 

SECRETAR DE STAT 
 

.................................. 

 

http://www.mmediu.ro/

