Rezumat Master Plan General de Transport
pentru Romania
Introducere
Ministerul Transporturilor (MT) a numit in luna aprilie 2012 firma AECOM Ingenieria sa elaboreze Master Planului
General de Transport (MPGT) pentru Romania.
Master Planul General de Transport va oferi o strategie clara de dezvoltare a sectorului de transport din Romania
pentru urmatorii 20 de ani. Pentru a putea fi valorificat, acesta trebuie sa ofere solutii aplicabile pentru problemele si
cerintele sectorului de transport din Romania.
Master Planul identifica proiectele si politicile care raspund cel mai bine nevoilor de transport ale Romaniei in urmatorii
5 -15 ani, pentru toate modurile de transport, furnizand o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici
si proiecte.
Finalizarea Master Planului General de Transport constituie o conditionalitate pentru aprobarea de catre Comisia
Europeana a Programului Operational Strategic pentru Transport (POST) pentru perioada 2014 -2020.
Master Planul a fost elaborat in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene1 si in cooperare cu unitatea
JASPERS din Bucuresti.
Un Master Plan de Transport nu este un scop in sine. Master Planul trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica
a Romaniei intr-un mod durabil. Rezultatele generale ale Master Planului sunt urmatoarele:

Rezultatul 1: Un plan pe termen lung care va contribui la dezvoltarea economica a Romaniei intr-un mod
durabil
Orizontul de timp al planului va fi de 15 ani, dar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta
perioada. Acest lucru este firesc, intrucat proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 510 ani de la demarare pana la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se
estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani2. Aceasta perspectiva implica, de
asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende
oportunitatile politice.
In al doilea rand, scopul principal al Planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la
nivel national si la nivelul coridoarelor europene TEN-T.

Rezultatul 2: Utilizarea mai eficienta a resurselor financiare in sectorul transporturilor
Cuvantul cheie al acestui rezultat este “eficient”. In toate tarile europene nevoia de investitii aferenta dezvoltarii
transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15-20 de
ani. Astfel, avand in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o
mai mare rentabilitate economica si cugrad crescut de utilitate.

A se consulta recomandările Comisiei Europene din 27/09/2013 și 11/12/2013
Pentru mai multe detalii consultați Ghidul național pentru evaluarea proiectelor de transport, Volumul 2, Anexa A: Ghid pentru elaborarea
Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc.
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Rezultatul 3: Conexiuni imbunatatite si, astfel, un comert imbunatatit cu tarile vecine
Planul trebuie sa considere nu doar faptul ca Romania face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o
comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri, ci si faptul ca detine piete importante
(relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova.

Rezultatul 4: O productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere
economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit
Sistemele de transport eficiente reduc costurile atat pentru industrie cat si pentru persoanele fizice. In ceea ce priveste
industria, aceasta presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe
produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea produselor. Pentru operatorii de transport, un transport
superior presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. Pentru persoanele fizice,
un transport mai eficient presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar
si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber.
Analiza Cost-Beneficiu acopera majoritatea acestor beneficii legate de productivitate.

Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil)
Cuvantul durabil (sustenabil) presupune mai mult decat sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care
cuvantul este adesea folosit. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala alaturi de
sustenabilitatea de mediu. Aspectul sustenabilitatii financiare este relevant in special in cazul finantarii sistemului
feroviar din Romania.
Pe scurt, Master Planul va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport
din Romania in urmatorii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica, in alegerea
acelor politici si proiecte.

Metodologia
Procesul general de elaborare a Master Planului este ilustrat in Figura 1 de mai jos:

Figura 1. Procesul general de elaborare a Master Planului General de Transport
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•Definirea obiectivelor strategice - Caiet de sarcini, politici naționale și UE
•Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale
•Obiective operaționale - Obiective specifice bazate pe analiza problemelor
•Generarea proiectelor - Intervenții generate din Probleme și Obiective
•Evaluare - Preselecție/Lista scurtă/ Evaluare preliminară (ACB & AMC)
•Elaborarea Scenariilor Master Planului – Economic & Economic + Mediu

Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial si care se
aplica in general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului si Ministerului Transporturilor. Pentru
Master Plan acestea au fost definite folosind obiectivele din Caietul de Sarcini, strategii ale Ministerului
Transporturilor si Cartea Alba a Transporturilor a Uniunii Europene.
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Pasul 2: Definirea problemelor reprezinta rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. Am
identificat cauzele care stau la baza si sunt responsabile pentru manifestarea problemelor si am definit
problemele la nivel spatial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice si a interventiilor.

o

Pasul 3: Obiectivele operationale: acestea sunt obiectivele ce tin de problemele specifice identificate si care
reprezinta un sub-set al Obiectivelor Strategice.

o

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezinta interventii specifice care se adreseaza obiectivelor
operationale si problemelor.

o

Pasul 5: Evaluarea si Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a proiectelor
din doua motive principale. In primul rand, pot exista mai multe proiecte care sa se adreseze unui anumit
obiectiv operational si astfel devine necesar un proces de selectie. In al doilea rand, un proiect poate rezolva
o problema dar poate avea un slab raport calitate/pret. Intr-o situatie cum este cea a Romaniei, in care
fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, resursele financiare trebuie
alocate intr-un mod eficient. Astfel, este necesara utilizarea unei metode corecte si independente de evaluare
a proiectelor. In acest scop a fost realizata o Analiza Multi Criteriala (AMC).

o

Pasul 6: Elaborarea Scenariilor Master Planului; In cadrul Caietului de Sarcini se solicita elaborarea a doua
scenarii, un scenariu de Sustenabilitate Economica si un scenariu de Sustenabilitate Economica si de Mediu.
In cadrul analizei multicriteriale fiecare proiect a primit un punctaj in functie de gradul in care a indeplinit
criteriile de evaluare predefinite. Folosind diferite ponderi pentru punctaje, fiecare proiect a primit doua
punctaje apartinand cate unui scenariu, rezultand astfel cate un set diferit de proiecte prioritare pentru fiecare
scenariu.

Master Planul General de Transport al Romaniei este, asa cum sugereaza si numele, un Plan National. Se pune astfel
problema dimensiunii proiectelor, politicilor si programelor pe care Master Planul le contine. Obiectivele generale vor
fi indeplinite prin intermediul politicilor, programelor si proiectelor suficient de mari astfel incat acestea sa aiba efect
la nivel national. Acestea includ interventii precum:
o

Proiecte mari de infrastructura

o

Programe nationale de intretinere

o

Material rulant nou

o

Proiecte de reabilitare la scara larga

o

Politici nationale, precum Reforma Feroviara

Stabilirea obiectivelor
Stabilirea obiectivelor este fundamentala pentru dezvoltarea oricarei strategii sau proiect. Obiectivele stabilite se vor
axa pe evaluare şi pe rezultatul studiului. In plus, obiectivele vor fi importante in monitorizarea şi evaluarea necesara
in timpul etapei de implementare.
Obiectivele strategice vor prevedea scopuri clare şi concise pe care strategia va trebui sa le atinga. Acestea contin
scopul fundamental al Politicii de Transport, Proiectelor si interventiilor si reprezinta dezideratele si obiectivele
generale ale Ministerului Transporturilor si ale Guvernului Romaniei in ceea ce priveste dezvoltarea sectorului
transporturilor.
Este important sa subliniem faptul ca Master Planul este o Strategie pe termen lung pentru toata Romania si nu doar
pentru acele zone ale tarii localizate pe coridoarele europene. Factorul determinant pentru proiectele si politicile din
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Master Plan va fi necesitatea nationala. Disponibilitatea fondurilor va reprezenta, de asemenea, un factor important
al prioritizarii si programarii.
Conceptul obiectivelor strategice si operationale care sunt definite in urma unei evaluari riguroase a problemelor ofera
o ierarhie a obiectivelor. Aceasta structura clarifica logica interventiei si furnizeaza un cadru pentru evaluari si aprecieri
viitoare. Procesul de evaluare pentru Master Plan contine o ierarhie pe doua niveluri, constand in:
A.

Obiective generale sau strategice – pentru o strategie, aceasta poate insemna sprijinirea dezvoltarii economice
a ţarii sau, la nivel de proiect, sprijinirea dezvoltarii reţelei trans-europene de transport. Acestea sunt obiective
generale la care contribuie transportul, dar nu intotdeauna in mod direct. In plus, aceste obiective pot sa fie deja
predefinite, de exemplu, in documentele de politica UE sau naţionala; si

B.

Obiective operationale sau specifice – sunt derivate din analiza detaliata a problemelor si a cauzelor
fundamentale ale acestora. Sunt astfel specifice unui anumit coridor, unei anumite rute sau nod de transport
(cum ar fi un port sau un aeroport, spre exemplu) si permit interventiilor sa fie proiectate intr-o maniera precisa,
care sa facliteze indeplinirea obiectivelor.

Este, de asemenea, important sa subliniem faptul ca stabilirea obiectivelor implica un angajament de indeplinire a
acestora prin intermediul actiunilor si proiectelor. Pot exista motive legitime pentru evolutii mai lente ale procesului de
implementare fata de cele preconizate dar principalul factor determinant care sta la baza proiectelor din Master Plan
trebuie sa fie realizarea obiectivelor.
Obiectivele strategice ale MPGT sunt prezentate pe scurt mai jos:
Eficienta economica: sistemul de transport trebuie sa fie eficient in ce priveste operatiunile de transport si
utilizatorii acestuia. In mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui sa depaseasca costurile investitiilor.
Sustenabilitatea: sistemul de transport trebuie sa fie sustenabil din punct de vedere economic, financiar si al
mediului. Modurile de transport asa numite durabile, care sunt mai eficiente energetic si au un grad mai scazut de
emisii ar trebui dezvoltate in mod prioritar.
Siguranta: investitiile in transporturi ar trebui sa conduca la un sistem de transport mai sigur. Costul economic al
accidentelor este transformat in valori monetare in cadrul evaluarii economice dar, deoarece unul din obiectivele
principale ale Guvernului, ale UE si ale Caietului de Sarcini este reducerea accidentelor din sectorul transporturilor,
siguranta trebuie sa ramana un obiectiv separat.
Impactul asupra mediului: sistemul de transport nu trebuie sa aiba un impact negativ asupra mediului fizic.
Dezvoltare Economica Echilibrata. Sistemul de transport trebuie configurat astfel incat sa permita dezvoltarea
economica atat la nivel national cat si regional. Investitiile trebuie, de asemenea, sa favorizeze echitatea in privinta
cetatenilor Romaniei.
Finantare: Disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, Connecting
Europe Facility (CEF) si PPP) va afecta oportunitatea implementarii proiectelor si prioritizarea lor. Programul general
va trebui sa se inscrie intr-o estimare realista a fondurilor nationale si a celorlalte surse de finantare pentru perioada
planificata

Identificarea problemelor si definirea interventiilor
Etapa de identificare a problemelor formeaza, in cadrul oricarui plan sau strategii, o procedura cheie intrucat identifica
si confirma problemele fundamentale ale sistemului de transport, fara a se limita doar la o simpla descriere a
simptomelor. Identificarea problemelor ofera, de asemenea, un fundament pentru dezvoltarea obiectivelor
operationale, ceea ce constituie un cadru general pentru evaluarea masurilor propuse pentru imbunatatirea sistemului
actual de transport.
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Acest pas al procesului are ca scop furnizarea unei imagini asupra nevoii de interventii in transporturi si asigurarea
unei baze de plecare pentru stabilirea obiectivelor prin intermediul identificarii problemelor, oportunitatilor si
constrangerilor existente si potentiale din sectorul transporturilor. In cadrul Raportului privind Conditiile Existente, sunt
descrise provocarile actuale cu care se confrunta fiecare mod de transport. A fost identificata o nevoie de imbunatatire
a infrastructurii si serviciilor de transport si de asemenea, exista o lista substantiala cu proiecte restante deja
identificate de beneficiari. Aceasta se aplica in special in cazul proiectelor de intretinere a retelelor rutiere si feroviare.
Este cruciala investigarea cauzelor problemelor inainte de generarea solutiilor. Concentrarea pe probleme, mai
degraba decat pe cauzele fundamentale ale acestora, in vederea elaborarii optiunilor, poate duce la solutii care se
adreseaza simptomelor fara a putea rezolva problemele fundamentale reale.
La fundamentarea analizei problemelor au fost utilizate mai multe surse de informatii, printre care:
o

Date statistice cu privire la operarea retelei actuale;

o

Modelarea performantei retelei actuale de transport;

o

Prognoza cererii de transport viitoare si a performantei retelei de perspectiva; si

o

Consultari cu principalele parti interesate.

Modelul National de Transport (MNT) a constituit a componenta principala a analizei problemelor. Modelul de
Transport ofera, de asemenea, prognoze ale “Scenariului de Referinta“, ceea ce permite analiza retelelor de transport
de perspectiva, identificandu-se modalitatea in care problemele se pot amplifica in viitor.
MNT include o reprezentare a sistemului de transport ce contine, din perspectiva ofertei, retelele de transport,
capacitati si servicii iar din perspectiva cererii, deplasarile intre origini si destinatii pentru fiecare mod de transport.
Rezultatele sunt sub forma fluxurilor de trafic pe fiecare link al retelei, impreuna cu statistici sub forma de pasagerikm si vehicule-km, tone marfa-km, timpii de calatorie si costuri pe mod de transport.
Detaliile complete ale analizei privind situatia existenta sunt cuprinse in Raportul privind Conditiile Existente (RCE) iar
cele referitoare la procesul de identificare a problemelor sunt incluse in Raportul privind Identificarea Problemelor
(RDP).
Evaluarea unei interventii in transporturi presupune o comparatie intre situatia ‘cu interventie’ si situatia care s-ar
obtine fara introducerea acelei interventii. Scenariul ‘fara interventie’ necesita o analiza atenta si va implica
specificarea Scenariului de Referinta cu cea mai mare probabilitate de aparitie. Acesta este foarte important deoarece
va afecta atat identificarea necesitaţii unei intervenţii, cat şi evaluarea costurilor şi beneficiilor propunerii.
Scenariul de referinta ofera o imagine realista a ceea ce este posibil sa se intample in absenţa propunerilor de
intervenţie. El se bazeaza pe continuarea regimurilor de intreţinere existente plus a oricaror angajamente de
imbunataţire a transportului care au aprobarea politica şi de finanţare şi din care retragerea ar fi dificila. Corespunde
in mod particular menţinerii facilitaţilor prezente de transport şi implementarii acelor aspecte ale strategiilor de
transport naţionale şi judeţene care sunt sigure. Ia in considerare, din seturile de date europene şi naţionale,
prognozele care fac referire la schimbarile demografice (populaţie, ocuparea forţei de munca şi gospodarii) şi la factorii
legaţi de gradul de motorizare si modificarea utilizarii terenurilor.

Probleme si oportunitati
Identificarea problemelor, constrangerilor şi oportunitaţilor de transport care afecteaza o zona şi a estimarilor pentru
viitor, asigura faptul ca intervenţiile legate de transport sunt de perspectiva şi nu reprezinta o simpla reacţie la
problemele curente. Astfel, atat problemele de transport care afecteaza o zona cat şi prognozele de dezvoltare pentru
viitor – care de obicei se extind dincolo de domeniul transporturilor – trebuie sa fie factori determinanţi in efectuarea
propunerilor pentru o intervenţie in sectorul transporturilor.
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Intentia Master Planului este de a dezvolta şi evalua propuneri care sa contribuie la obiectivele legate de transport
sau care sa fie utilizate acolo unde oportunitaţile de baza sunt legate de transport. Aceasta deoarece, daca se iau in
considerare propuneri de transport care duc la indeplinirea unui obiectiv ce poate fi atins şi prin alte mijloace (altele
decat cele legate de transport), se poatea ajunge la decizii inadecvate.

Probleme curente si viitoare din sectorul transporturilor
Problemele au fost identificate prin mai multe metode, printre care:
o

Percepţia problemelor de catre utilizatori, atat cele pe care le intalnesc in timpul deplasarilor proprii, cat şi
cele care apar in timpul deplasarilor altora;

o

Discuţii cu reprezentanţi ai parţilor interesate pentru a inţelege percepţia specialistilor din transporturi si
planificare asupra problemelor din sistem;

o

Auditari ale elementelor specifice ale sistemului de transport pentru a inţelege mai bine rolurile desfaşurate şi
pentru a analiza masura in care obiectivele prevazute nu sunt indeplinite;

o

Analiza rezultatelor din modelul naţional de transport sau analiza seturilor de date existente pentru a stabili
masura in care sunt indeplinite obiectivele de transport locale, judeţene şi naţionale şi cele ale politicii extinse;
şi

o

Analiza comparativa a performanţei locale faţa de situaţiile similare din alte zone ale tarii.

Problemele viitoare au fost analizate pornind de la analiza cererii si schimbarilor din oferta de servicii de transport
cuprinse in Scenariul de Referinta..

Raportul privind definirea problemelor
In cadrul Raportului privind definirea problemelor (RDP) problemele au fost identificate pentru fiecare sector al
sistemului de transport, pe baza unei analize a performantei inregistrate in fiecare sector si tinand cont de consultarile
cu operatorii, furnizorii si utilizatorii de servicii de transport.
RDP este construit pe baza urmatoarelor procese:
o

Analiza sistemului de transport existent, care contine o analiza a datelor disponibile, a datelor nou colectate
si celelalte analize existente

o

Utilizarea Modelului National de Transport pentru a asigura datele aferente Scenariului de Referinta pentru
anul de baza si anii de prognoza si pentru a asigura o baza solida de justificare a procesului de identificare a
problemelor;

o

Rezultatele consultarilor cu partile interesate, in vederea identificarii cauzelor fundamentale ale problemelor;

o

Prezentari succinte ale problemelor identificate, in urma consolidarii concluziilor din partea tuturor surselor de
informatii probate, care vor duce la identificarea pe o baza bine justificata a problemelor si provocarilor cu
care se confrunta sectorul transporturilor din Romania.

Rezultatele RDP mentionate mai sus au asigurat "obiectivele operationale" esentiale, care au servit drept ghid pentru
etapa de identificare a proiectelor. Acestea au fost consolidate in cadrul documentelor de lucru (rapoartele asupra
problemelor/obiectivelor/interventiilor (POI), care au fost agreate impreuna cu reprezentantii MT si JASPERS.

Prioritizarea proiectelor
Prioritizarea proiectelor reprezinta un pas critic in definirea programului de investitii din cadrul Master Planului data
fiind situatia in care investitiile identificate ca fiind necesare depasesc semnificativ bugetele disponibile. Aceasta
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implica necesitatea ierarhizarii proiectelor potrivit unui set de criterii de evaluare predefinite, care sa asigure un proces
de prioritizare corect si neutru, elaborat pe baze independente. Adaugarea restrictiilor de finantare la lista de proiecte
ierarhizate va avea ca rezultat obtinerea programului de implementare.
Prima faza a evaluarii unei strategii are scopul de a elimina proiectele cu o performanta economica scazuta, avand in
vedere unul dintre obiectivele generale ale Master Planului, mai precis, Eficienta Economica. Proiectele care rezulta
din aceasta etapa vor fi candidate pentru includerea intr-unul sau ambele scenarii de dezvoltare bazate pe
“Sustenabilitate economica” (ES) sau “Sustenabilitate economica si de mediu” (EES).
Aceasta necesita o evaluare generala dar pe baze solide a tuturor proiectelor. Evaluarea a fost realizata folosind
Analiza Cost-Beneficiu (ACB) si Analiza Multi-Criteriala (AMC).
Procesul general de evaluare a performantelor este ilustrat in Figura 2 de mai jos.

Figura 2 Procesul de evaluare a proiectelor si scenariilor
Procesul de generare a proiectelor pe baza analizei problemelor si identificarii interventiilor care se adreseaza cel mai
bine problemelor specifice, a fost descris in Sectiunile 2.2 – 2.4. Sectiunile 2.5 si 2.6 cuprind prezentari ale principalelor
instrumente folosite in etapa de evaluare, mai precis Modelul National de Transport si Analiza Cost-Beneficiu.
In sectiunile urmatoare este descris modul in care proiectele au fost evaluate la nivel individual si apoi incorporate in
cele doua scenarii ”Do Something”: Scenariul Sustenabilitate Economica si Scenariul Sustenabilitate Economica si
de Mediu.
Inainte de a fi incluse in cadrul scenariilor ES si EES proiectele au fost testate la nivel individual. Aceasta deoarece
exista o cerinta cheie a UE ca fiecare dintre proiectele din Master Plan sa fie justificat economic inainte de includere
in cadrul scenariilor. Daca scenariile se creeaza inaintea testarii individuale a proiectelor, exista pericolul aparitiei unei
subventionari incrucisate, adica a unei situatii in care un scenariu, ca intreg, produce beneficii economice care acopera
cazuri in care beneficiile economice ale anumitor proiecte individuale ascund pierderile altor proiecte.
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Astfel, lista initiala de proiecte a fost procesata folosind valoarea economica drept criteriu unic. Toate proiectele
analizate pentru includere in Master Plan au trebuit sa indeplineasca acest criteriu (RIRE > 3%), aceasta fiind in
concordanta si cu cerintele UE. Valoarea minima pentru RIRE a fost definita analizand marja de eroare inerenta
nivelului ridicat al analizei, tinand cont de faptul ca, pentru urmatoarea perioada de programare 2014-2020, rata de
actualizare economica este 5%
Proiectele care au trecut de criteriul economic au fost combinate si prioritizate in cadrul scenariilor SE si SEM

Selectarea proiectelor pentru scenariul ES si EES
Datele de iesire din procesul de evaluare a performantei sunt reprezentate printr-o lista de proiecte pentru care au
fost acordate punctaje de pana la 100 de puncte, in fiecare Scenariu. Un pas critic este identificarea proiectelor care
vor avea prioritate dupa parcurgerea acestei etape, iar metoda prin care realizeaza aceasta este alocarea de ponderi
pentru fiecare punctaj pentru fiecare criteriu, pentru a oferi un punctaj general al proiectului.
Ponderea acordata proiectelor si punctajelor obtinute depinde de caracteristicile celor doua scenarii. Pentru scenariul
ES, proiectele au o pondere mai mare acordata criteriilor economice decat in cazul scenariului EES. Sistemul de
ponderare, elaborat in urma unui proces indelung de consultare cu MT si JASPERS, este prezentat in Tabelul 2.21.
Tabelul 1: Criterii si ponderi de evaluare pentru Scenariile SE si SEM.

Criterii

SE

SEM

Eficienta economica

70%

50%

Integrare Trans-Europeana/Politica TEN-T

30%

20%

-

20%

Impact de mediu
Sustenabilitate

Nu are un punctaj acordat dar se ia in considerare
prin distributia modala

Dezvoltare economica echilibrata

-

10%

Sursa: AECOM / MT / Jaspers

Fiecare proiect a fost punctat pentru fiecare scenariu utilizandu-se ponderile de mai sus. Ulterior s-a realizat o
ierarhizare a scenariilor.
Pe baza rezultatelor evaluarii, s-au identificat proiecte care sunt candidate puternice pentru includerea in Master Plan,
in cele doua scenarii de dezvoltare “sustenabilitate economica” si “sustenabilitate economica si de mediu”. Sistemul
de ponderare determina ordinea proiectelor, dar, in mod obisnuit, este de asteptat ca:
C.
D.
E.

Proiectele care au beneficii economice limitate si contra-beneficii de mediu semnificative, sa fie eliminate;
Proiectele cu beneficii economice mari si contra-beneficii semnificative de mediu sa fie incluse in scenariul
Sustenabilitate Economica;
Proiectele cu beneficii economice limitate dar cu beneficii mari de mediu sa fie incluse in scenariul Sustenabilitate
economica si de mediu si

Proiectele cu beneficii economice mari si neutre din sau pozitive in ce priveste mediul, sa fie incluse in ambele
scenarii..
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Evaluarea Scenariilor ES si EES: Aplicarea analizei multicriteriale
Master Planul reprezinta directia de dezvoltare a unui sistem de transport al unei tari pentru urmatorii 15-20 de ani.
Este, asadar, important sa se realizeze o evaluare la nivel strategic, astfel incat impactul general al Master Planului
sa fie cunoscut si evaluat. Evaluarea se va face folosind urmatoarele criterii:

o


Impacturi economice
RIRE



Politici de transport
TEN-T Core/Comprehensive



Impacturi de mediu
Impact asupra siturilor Natura 2000



Sustenabilitate
Transfer de trafic catre moduri sustenabile



Dezvoltare economica echilibrata
Accesibilitatea zonelor mai greu accesibile

o
o
o
o

Descrierea criteriilor de evaluare
F. Eficienta economica
Criteriul impactului economic in transporturi este legat de impacturile economice directe ale proiectului asupra
eficientei sistemului de transport, evaluate prin intermediul RIRE (Rata Interna de Rentabilitate Economica).

G. Integrarea Trans-Europeana
In ceea ce priveste retelele TEN-T Centrala si TEN-T Extinsa, acest sub-criteriu reflecta faptul ca atat politicile de
transport din Romania cat si cele din UE au rolul de a imbunatati calitatea celor mai importante rute de pe teritoriul
Romaniei. In plus, rutele selectate pentru Reteaua TEN-T Centrala au facut obiectul unor memorandumuri semnate
de Romania si Comisia Europeana, astfel este logic ca Master Planul sa favorizeze proiecte care vor imbunatati
aceste rute. Includerea criteriului privind Reteaua Nationala recunoaste faptul ca reteaua TEN-T nu este
comprehensiva in totalitate din punct de vedere geografic si ca pot exista multe orase mari sau medii care sunt
conectate doar prin intermediul drumurilor nationale si liniilor ferate considerate „centrale” sau „de baza”.
Hartile care contin reteaua TEN-T din Romania sunt incluse in Anexa B.

H. Impactul de mediu
Criteriul referitor la Natura 2000 se leaga de reteaua de situri Natura 2000 care contin cele mai importante habitate
din Europa. Siturile Natura 2000 se bucura de protectie din partea legislatiei europene. Acest criteriu va analiza
masura in care strategia sau proiectele majore dintr-o strategie, au probabilitatea de a afecta aceste situri, cate situri
vor fi afectate si care va fi magnitudinea impactului. Habitatele si speciile din aceste locatii sunt protejate si astfel,
orice impact produs are probabilitatea de a fi considerat semnificativ.
Evaluarea se concentreaza, de asemenea, pe masura in care proiectul poate avea impact asupra trasaturilor de
biodiversitate din afara siturilor Natura 2000, clasificarea importantei acestor caracteristici si inter-relatii alaturi de
asigurarea unei descrieri a impactului supra biodiversitatii, inclusiv efectele asupra calitatii distinctive si diversitatii
locale.

I.

Transferul de trafic catre modurile sustenabile
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Sustenabilitatea include transferul de trafic catre modurile sustenabile de transport si reflecta atat politica nationala
cat si cea europeana care promoveaza modurile de transport durabil (sustenabil). Acestea sunt acele moduri care,
pe termen lung, produc mai putine emisii si au un consum de energie mai mic pe pasager-km, prezentand, in acelasi
timp, un nivel ridicat al sigurantei. In practica aceasta inseamna transport feroviar si naval si, intr-o anumita masura,
curse de autobuz pe distante lungi. Modelul National ofera mijloacele de cuantificare pentru transferul de pasageri si
marfa catre aceste moduri de transport sustenabile, ca baza de evaluare a impactului fiecarui scenariu.

J. Dezvoltare economica echilibrata
Acesta cuprinde imbunatatiri indreptate spre zonele cu accesibilitate mica atat catre pietele externe cat si pe pietele
interne. O analiza cuprinzatoare referitoare la criteriul accesibilitatii a fost realizata folosind Modelul National de
Transport iar rezultatele acesteia au fost apoi folosite pentru cuantificarea criteriului.

Selectarea scenariului preferat
La sfarsitul etapei de evaluare, strategiile optimizate pentru dezvoltarea sistemului de transport al Romaniei au fost
dezvoltate pe baza sustenabilitatii economice si, respectiv, pe baza sustenabilitatii economice si de mediu. Etapa
finala a procesului a fost identificarea strategiei generale recomandate.
Strategia recomandata cauta sa sintetizeze cele doua scenarii prin combinarea celor mai puternice elemente din cele
doua scenarii, in limitele fondurilor potential disponibile. Dat fiind faptul ca ambele scenarii se refera la sustenabilitatea
economica, este probabil sa apara suprapuneri substantiale intre acestea. Proiectele care sunt promovate in ambele
scenarii au cel mai mare potential de a fi incluse in strategia finala recomandata, alaturi de o serie de proiecte care
au fost incluse doar intr-un singur scenariu.
Rezultatele analizelor ACB si AMC ofera o evaluare succinta si obiectiva a principalelor impacturi ale fiecarui scenariu.
Aceasta permite evaluatorilor sa analizeze beneficiile si contra-benficiile fiecarui scenariu pe baza unei abordari
consecvente, transparente si auditabile.

Strategia Generala pentru 2020 si 2030
Master Planul General de Transport (MPGT) reprezinta o oportunitate unica pentru Romania. Pentru prima data
Romania va avea un plan comprehensiv si bine fundamentat pentru toate modurile principale de transport, pentru
perioada de pana in 2030. Acesta ofera un program etapizat de interventii care includ nu doar propuneri de
imbunatatire a infrastructurii de transport, dar si legate de intretinere, managament si operatiuni precum si de
siguranta.
Furnizarea unor conditii de transport de buna calitate nu reprezinta un scop in sine. Un transport eficient este o
compenenta critica a dezvoltarii economice, la nivel global si national. Disponibilitatea transporturilor afecteaza
modelele de dezvoltare globala si poate fi un factor declasator sau inhibator pentru dezvoltarea economica pentru
fiecare tara. Investitiile in transporturi conecteaza factorii de productie in cadrul unei retele de relatii intre producatori
si consumatori cu scopul de a crea o diviziune a muncii mai eficienta, de a egaliza avantajele geografice competitive
si de a furniza mijloacele pentru dezvoltarea economiilor.

Executive Summary of the Environmental Report
anfor the Romanian General Transport Master
Plan
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In conformitate cu prevederile DIRECTIVEI SEA 2001/42/EC, Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor
salbatice şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi fauna salbatice
trebuie transpuse in legislaţia naţionala, Master Planul General de Transport pentru Romania (MPGT) se supune
procedurii de evaluare de mediu, respectiv procedurii de evaluare adecvata.
Pentru MPGT a fost necesara elaborarea Raportul de Mediu si Studiului de Evaluare Adecvata. Concluziile Evaluarii
Adecvate au fost integrate in Raportul de Mediu.
Raportul de Mediu pentru Master Planul General de Transport pentru Romania a fost realizat in conformitate cu
prevederile Directivei SEA 2001/42/EC, transpusa in Romania prin Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Gradul de detaliu al informatiilor ce au fost incluse in raportul de mediu ca si analiza efectelor ale MPGT asupra
mediului s-au discutat si agreat in cadrul grupurilor de de lucru.
Evaluarea de mediu are un rol important pentru planul propus si permite luarea in considerare a impactului asupra
mediului in elaborarea propunerilor de dezvoltare ale planului, dar nu se concentreaza pe analiza in detaliu a efectelor
asupra mediului generate de fiecare proiect in parte propus, analiza care face de fapt obiectul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului si/sau evaluarii adecvate.
Raportul de mediu trateaza comparativ scenariile propuse in MPGT, respectiv:
-

„do nothing" - scenariu care ia in considerare situatia existenta si care presupune ca nu se va implementa
nici un proiect ;
„do minimum" - scenariu care ia in considerare proiecte aprobate si care au finantarea asigurata, unele fiind
in etapa de implementare ;
„do something” (Dezvoltarea bazata pe sustenabilitate economica - ES si Dezvoltarea bazata pe
sustenabilitate economica si de mediu - EES) – scenariul care include proiectele selectate pentru a fi incluse
in MPGT.

Pentru evaluarea impactului asupra mediului au fost luate in considerare efectele produse de MPGT asupra: aerului,
schimbarilor climatice, apei, solului, biodiversitatii, populatiei si sanatatii umane, gestionarii deseurilor si substantelor
periculoase, eficientei energetice si consumului de resurse regenerabile, peisajului si patrimoniului cultural,
transportului durabil.
De aemenea, in functie de localizarea si influenta proiectelor incluse in Master Plan, Raportul de Mediu trateaza si
posibilele efecte in context transfrontiera ale acestora.
Dintre proiectele incluse in scenariul de referinta "do minimum", aflate in etapa de realizare/implementare, au fost
identificate 5 proiecte care se desfasoara in apropierea frontierei sau au legatura cu navigatia pe Dunare:
-

2 proiecte de infrastructura pentru transportul rutier, din care un proiect de reabilitare a unui drum existent,
un proiect de constructie autostrada, un proiect pentru reabilitarea unui pod peste Dunare;
1 proiect de infrastructura pentru transportul feroviar – modernizare linie de cale ferata existenta ;
2 proiecte de infrastructura pentru transportul naval – 1 proiect pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie
pe sectorul Calarasi-Braila, 1 proiect pentru imbunatatirea infrastructurii protuare.

Din analiza informatiilor disponibile la acest stadiu, reiese ca niciunul dintre aceste proiecte nu induce un impact
negativ semnificativ in context transfrontiera. Mai mult, pentru situatia in care odata cu realizarea proiectelor se vor
constata impacturi potentiale, statele vecine vor fi informate cu privire la procedurile de Evaluare a Impactului de
Mediu.
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Tabel nr. 2 – Proiectele amplasate in vecinatatea zonelor de frontiera din scenariul „do minimum”
Mod de
Categorie proiect
Denumire
transport
Modernizare
Reabilitare DN24 limita Galati/Vaslui-Crasna si DN24B Crasna-Albita
Rutier
infrastructura rutiera
Lot 3: DN 24B km 22+000 – DN 24B km 47+881 (vama Albita)
Rutier
Poduri
Pod Giurgiu peste Dunare pe DN5 km 64+884
Modernizare
Modernizarea liniei cale ferata Frontiera-Curtici-Arad-Simeria, Tronson
Feroviar
infrastructura de cale
1: Frontiera-Arad-km 614
ferata
Imbunatatirea navigatiei
Naval
Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul Calarasi-Braila
pe senalele navigabile
Reabilitare/modernizare
Naval
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita
infrastructura portuara
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Figura1. Proiecte de infrastructura de transport propuse in vecinatatea liniei de frontiera - scenariul Do minimum (Reference case)
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Pentru scenariul „do something” - in mod similar, pentru analiza efectelor in context transfrontiera s-au considerat
proiectele situate in vecinatatea frontierei, care traverseaza raurile de frontiera sau cele care au legatura cu navigatia
pe Dunare. In acest mod au fost identificate un numar de 19 proiecte care sunt prezentate in tabelul nr.3 respectiv
figura nr.2, astfel:
-

9 proiecte de infrastructura pentru transportul rutier, din care 1 proiect pentru constructie autostrada , 4 proiecte pentru
constructie drumuri expres, 4 proiecte modernizare/reabilitarea drumuri existente ;
4 proiecte de infrastructura pentru transportul feroviar, proiecte de reabilitare a cailor ferate pentru atingerea vitezei
proiectate ;
7 proiect pentru infrastructura de transportul naval – 1 proiect pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare, pe
sectorul comun romano-bulgar (Portile de Fier II – Calarasi) si 6 proiect pentru infrastructura portuara pe Dunarea fluviala

Relevante pentru analiza evaluarii de mediu sunt proiectele care includ lucrari de constructie.
Aceste proiecte pot fi impartite in trei categorii:
- Proiecte care includ lucrari de constructie si implica realizarea unor coridoare noi de transport (constructia de autostrazi sau
cai ferate)
- Proiecte care includ lucrari de modernizare/reabilitare si care se realizeaza pe coridoarele existente de transport (cai ferate
si drumuri existente)
- Proiecte pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare
Tabel nr. 3 - Proiectele amplasaree in vecinatatea zonelor de frontiera din scenariul „Do something”

Sector de
transport

Categorie proiect

Denumire

Mod de transport

Rutier

R1

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Timisoara- Moravita

Serbia

R2

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Bucharest - Giurgiu

Bulgaria

R3

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Craiova - Calafat

Bulgaria

R4

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Drobeta Turnu Severin - Calafat

Bulgaria

OR12

Constructie infrastructura
rutiera

Autostrada Gilau – Bors

Ungaria

OR7B

Constructie infrastructura
rutiera

Drum expres Suceva – Siret

Ucraina

OR13A

Constructie infrastructura
rutiera

Drum expres Pascani- IasiUngheni

Republica
Moldova

OR6B

Constructie infrastructura
rutiera

Drum expres Bacau –Focsani –
Galaţi - Braila – Giurgiulesti

Republica
Moldova
Ukraine

Rutier
Rutier
Rutier
Rutier
Rutier
Rutier
Rutier

Rutier
OR9B

Feroviar

DS04

Constructie infrastructura
rutiera

Drum expres Turda – Halmeu
Expressway si drum de legatura

Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate

Livada – Petea
Bucharest - Iasi via Bacau +
Buzau - Galati + Pascani Ucraina (DS04A)
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Tara
vecina

Ucraina
Ungaria
Ucraina

Sector de
transport

Categorie proiect

Denumire

Mod de transport

Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate
Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate
Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate

Bucuresti - Giurgiu (DS10A)*

Feroviar

DS10

Feroviar

DS11

Feroviar

DS12

Naval (Porturi)

P-DB-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Drobeta Turnu Severin Port

P-MV-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Moldova Noua

P-GR-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Giurgiu

P-OT-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Olteniţa

P-CB-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Corabia

P-OV-S

Devoltare infrastructura
portuara

Port Orsova

Naval (Porturi)
Naval (Porturi)
Naval (Porturi)
Naval (Porturi)
Naval (Porturi)

Naval (cai
navigabile)

W1

Tara
vecina
Bulgaria

Craiova - Calafat (DS11A)*

Bulgaria

Oradea Timisoara – Stamora
Moravita*

Serbia

Imbunatatirea navigatiei pe
Imbunatatirea conditiilor de
senalele navigabile
navigatie pe sectorul de Dunare
Portile de Fier II - Calarasi
*Include si sectiunea pana la ultima statie de cale ferata aflata la granita

Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Serbia

Proiectele suceptibile a avea potentiale efecte negative semnificative asupra mediului sunt ilustrate cu albastru in
tabelul nr.3.
Pentru proiectul de “Imbunatatire a conditiilor de navigatie pe sectorul de Dunare Portile de Fier II-Calarasi “ procedura
de evaluare a impactului asupra mediului este in derulare, si in acest context s-a inceput procesul de consultare
transfrontiera a statelor vecine.
Pentru proiectele de reabilitare de drumuri si cai ferate R1, R2, R3, R4, DS04, DS10, DS11, DS12 se pastreaza
aliniamentul existent. Pentru proiecte de reabilitare drumuri (R1, R2, R3, R4) pot aparea schimbari temporare a
folosinţelor terenurilor (asociate frontului de lucru, organizarilor de santier, depozitarii materialelor de construcţii,
gropilor de Imprumut, drumuri de acces temporare, etc) si pot aparea schimbari definitive a folosinţelor terenurilor ca
urmare a realizarii unor noi benzi de circulaţie, largirii benzilor existente. Efectele asupra mediului sunt temporare,
locale si discontinuu, prin urmare, este putin probabil sa se produca un impact negativ semnificativ asupra mediului
si de a afecta statele vecine.
Proiectele de construcţie ce implica realizarea unor coridoare noi de transport rutier (drumurile expres si autostrada OR13A, OR7B, OR9B, OR6B and OR12) vor permite Imbunataţirea considerabila a condiţiilor si siguranţei
transportului, faciliteaza legaturile active dintre comunitatile localizate de o parte si de alta a graniţei si contribuie in
mod direct la modernizarea/ extinderea reţelei transeuropene (TEN-T) si a coridoarelor pan-europene, contribuind la
Imbunataţirea conexiunii dintre Romania si statele vecine.
Intrucat in aceasta etapa, nu sunt disponibile informatii privind traseul final al drumurilor (drumuri expres si autostrada:
OR13A, OR7B, OR9B, OR6B si OR12) si nu se cunosc condittiile specifice din teren, analiza pentru aceste proiecte
s-a realizat la nivel de coridor indicativ, plecand uneori doar de la informatii preliminare la nivel de intentie. Rolul
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evaluarii strategice de mediu este acela de a analiza grupuri si tipuri de proiecte in timp ce detalierea efectelor
generate si magnitudinea de manifestare a fiecarui proiect individual se va realiza la nivel de proiect intr-o etapa
ulterioara, in care potentialele efecte tranfrontiera vor fi notificate statelor vecine interesate.
Pentru prevenirea, reducerea magnitudinii acestor efecte, inca din faza de planificare, MPGT propune o serie de
masuri care sa permita analiza ulterioara in detaliu, evitarea, prevenirea si reducerea efectelor asupra mediului ca
urmare a proiectelor propuse precum si un sistem de monitorizare a potentialelor sale efecte.
Masurile propuse acopera toate fazele unui proiect (planificare, constructie si exploatare) si acopera toate aspectele
de mediu analizate (aer, schimbarile climatice, apa, sol, biodiversitate, populatie si sanatatii umane, managementul
deseurilor si substantelor periculoase, eficienta energetica si a resurselor regenerabile consum, peisajul si patrimoniul
cultural, transportul durabil). Aceste masuri se refera la:

o Evitarea a zonelor sensibile (ariile naturale protejate, zonele dens locuite, obstacolele si
barierele naturale precum cursurile de apa, zonele muntoase, etc) prin alegerea celor mai bune
alternative de traseu pentru proiectele incluse In MPGT si prevederea de masuri pentru
prevenirea si reducerea efectelor asupra mediului acolo unde aceste zone nu pot fi evitate.
o Demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata din
primele faze de planificare si proiectare;
o Selectarea celor mai bune metode de proiectare si construcţie cu scopul de a preveni si reduce
impactul asupra mediului (reducerea efectelor directe/ indirecte asupra mediului);
o Limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau permanent de proiecte propuse prin
MPGT;
o Prevenirea si controlul poluarii atat In etapa de construcţie, cat si In etapa de operare a
investitiilor propuse;
o Adaptarea la schimbarile climatice In sectorul transporturilor
o Corelarea masurilor propuse pentru MPGT cu masurile propuse prin programe, strategii si alte
planuri naţionale si europene care vizeaza sectorul transporturilor.
Prin respectarea reglementarilor existente naţionale si europene, prin evaluarea la nivel de detaliu si prin
implementarea masurilor propuse, se preconizeaza ca potenţialele efecte negative asupra mediului si asupra sanataţii
umane induse de proiectele de transporturi nu vor avea o amploare semnificativa in context transfrontiera.
Pe de alta parte se considera ca proiectele din zonele de frontiera, menite sa dezvolte intr-o maniera corelata
infrastructura de transport vor contribui la imbunataţirea infrastructurii publice in ansamblu si implicit la o mai buna
coordonare si colaborare in zonele de graniţa in spiritul programelor de cooperare transfrontaliera (programe care
prevad intervenţii in vederea asigurarii corelarii strategiilor de dezvoltare la nivel transfrontalier si coerenţa
intervenţiilor si a programelor de investiţii, pentru sectorul transporturi).
In aceasta etapa, plecand de la informatiile disponibile si analizand la nivel strategic scenariile propuse de master
planul general de transport, in raport cu obiectivele stabilite la nivel european si national, putem spune ca nu au fost
identificate efecte potentiale semnificative asupra mediu sau asupra sanatatii umane intr-un context transfrontalier.
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Figura nr. 2 de infrastructura de transport propuse in vecinatatea liniei de frontiera – scenariul ”Do something”
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Studiul de Evaluare Adecvata a efectelor potentiale asupra siturilor Natura 2000 ale Master Planului General de
Transport (MPGT) al Romaniei a fost Intocmit conform legislatiei nationale, respectiv conform cerintelor Ghidului
Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar (Ordinul MMP nr. 19/2010).
Concluziile evaluarii adecvate au fost integrate in Raportul de Mediu.
Ca si in cazul Raportului de mediu, Studiul de Evaluare Adecvata analizeaza cele 3 scenarii propuse in cadrul MPGT,
mentionate anterior.
Rolul Studiului de Evaluare Adecvata a fost acela de a realiza o identificare preliminara a posibilitatii de aparitie a unor
impacturi semnificative asupra retelei Natura 2000 In Romania.
In cadrul acestui studiu au fost analizate doar proiectele ce includ lucrari de constructii si care au putut fi localizate
spatial. De asemenea, a existat o categorie de proiecte ce includ lucrari de constructii, insa, in lipsa unui traseu
indicativ pus la dispozitie de catre titularul MPGT, nu au putut fi localizate spatial.
Este necesar de mentionat faptul ca in cadrul analizei efectuate in Studiul de Evaluare Adecvata, pentru o parte
importanta a proiectelor, traseele puse la dispozitie reprezinta doar trasee indicative, ce pot suferi modificari
importante In fazele de proiectare. De asemenea, localizarile proiectelor (pentru care nu au fost furnizate date In
format vectorial de catre titularul MPGT) realizate pentru scopul acestui studiu pe baza elementelor din titlurile
proiectelor, sunt localizari aproximative, si In acest caz putand aparea modificari semnificative la momentul
implementarii proiectelor individuale.
In cadrul Studiului de Evaluare Adecvata, din cele 5 proiecte aferente scenariului "do minimum" identificate in Raportul
de Mediu (Tabelul nr. 2) in apropierea frontierei sau care au legatura cu navigatia pe Dunare, unul, si
anume “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita”, face parte din categoria celor pentru
care, in lipsa unui traseu indicativ pus la dispozitie de catre titularul MPGT, localizarea spatiala nu a putut fi realizata.
Pentru proiectele, pentru care au fost puse la dispozitie traseele indicative sau a fost realizata o localizare
aproximativa, in Tabelul nr. 4 sunt prezentate cele mai apropiate situri Natura 2000 situate pe teritoriile tarilor vecine,
care au fost identificate cu ajutorul bazei de date disponibile pe site-ul Agentiei Europene de Mediu (situri Natura 2000
in format shp pentru Bulgaria si Ungaria).
Dintre cele 2 situri Natura 2000 identificate, unul apartine Ungariei (HUKM20010), fiind situat la distante mai mari de
3500 m fata de proiectele mentionate, si unul Bulgariei, respectiv BG0000534, situat la o distanta de aproximativ 7000
m. Tinand cont de distantele la care sunt localizate aceste situri Natura 2000 fata de proiectele din scenariul "do
minimum" situate in apropierea frontierei sau care au legatura cu navigatia pe Dunare, consideram ca este putin
probabil sa apara un impact negativ semnificativ asupra acestor situri.
Asa cum s-a mentionat anterior, pentru situatia in care odata cu realizarea acestor proiecte care sunt situate in
apropierea frontierei sau care au legatura cu navigatia pe Dunare, se vor constata impacturi potentiale, toate statele
vecine vor fi informate cu privire la procedurile de Evaluare a Impactului de Mediu.
Tabel nr. 4 – Proiectele cu amplasare in vecinatatea zonelor de frontiera din scenariul „do minimum”, codul, denumirea
si distanta aproximativa fata de siturile Natura 2000 situate pe teritoriile tarilor vecine
Mod de
transport

Categorie
proiect

Denumire

Tara
vecina

Cod sit Natura
2000

Denumire sit
Natura 2000

Feroviar

Modernizare
infrastructura
de cale ferata

Ungaria

HUKM20010

GyulaSzabadkígyósi
Gyepek

Naval

Imbunatatirea
navigatiei pe
senalele
navigabile

Modernizarea liniei cale
ferata Frontiera-Curtici-AradSimeria, Tronson 1:
Frontiera-Arad-km 614
Imbunatatirea conditiilor de
navigatie pe sectorul
Calarasi-Braila

Bulgaria

BG0000534

Ostrov
Chayka
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Distanta
aproximati
va fata de
localizarea
proiectului
(m)
3500

7000

Pentru proiectele incluse in scenariul “do somethimg”, pentru care au fost puse la dispozitie traseele indicative sau a
fost realizata o localizare aproximativa, in Tabelul nr. 5 sunt prezentate cele mai apropiate situri Natura 2000 situate
pe teritoriile tarilor vecine, care au putut fi identificate cu ajutorul bazei de date disponibile pe site-ul Agentiei Europene
de Mediu (situri Natura 2000 in format shp pentru Bulgaria si Ungaria).
Astfel, pe teritoriile tarilor vecine au fost identificate 23 de situri Natura 2000, din care unul apartinand Ungariei
(HUHN20014), restul de 22 aflandu-se pe teritoriul Bulgariei. Cea mai mare parte a proiectelor apartinand acestui
scenariu, care se desfasoara in vecinatatea frontierei, care traverseaza raurile de frontiera sau cele care au legatura
cu navigatia pe Dunare, sunt situate la distante considerabile (mai mult de 3000 m) fata de siturile Natura 2000
identificate pe teritoriile tarilor vecine.Excepţiile sunt reprezentate de proiectul „Autostrada Craiova – Calafat”, care se
afla la o distanta de aproximativ 600 m fata de situl BG0000552, respectiv de proiectul „Imbunatatirea conditiilor de
navigatie pe sectorul de Dunare Portile de Fier II – Calarasi”, care traverseaza 21 de situri Natura 2000 situate pe
teritoriul Bulgariei).
Dupa cum s-a mentionat anterior pentru proiectul de “Imbunatatire a conditiilor de navigatie pe sectorul de Dunare
Portile de Fier II-Calarasi “, procedura de evaluare a impactului asupra mediului este in derulare, si in acest context
s-a inceput procesul de consultare transfrontiera a statelor vecine.
In cazul proiectelor „Autostrada Nadasel-Bors” (OR12),”Reabilitarea infrastructurii de cale ferata pentru atingerea
vitezei proiectate (DS11A) Craiova-Calafat”, ”Reabilitarea infrastructurii de cale ferata pentru atingerea vitezei
proiectate (DS10A) Bucuresti - Giurgiu”consideram ca este puţin probabil sa apara un impact negativ semnificativ
asupra siturilor Natura 2000 din statele vecine.
Avand in vedere faptul ca traseele proiectelor luate in considerare reprezinta trasee indicative, ce pot suferi modificari
importante In fazele de proiectare, precum si faptul ca nu toate proiectele incluse In scenariul „do something” vor fi
incluse In versiunea finala a Master Planului General de Transport al Romaniei, detalierea efectelor generate si a
magnitudinii acestora se va putea realiza la nivel de proiect intr-o etapa ulterioara, in care potentialele efecte
tranfrontiera vor fi notificate statelor vecine interesate.
Conform celor metionate, tinand cont de faptul ca aproape toate proiectele cu posibil impact transfrontiera sunt
localizate la distante considerabile fata de siturile Natura 2000 situate pe teritoriile tarilor vecine (cele care au putut fi
identificate cu ajutorul bazei de date disponibile pe site-ul Agentiei Europene de Mediu), cu exceptia proiectului
“Imbunatatire a conditiilor de navigatie pe sectorul de Dunare Portile de Fier II-Calarasi “ (pentru care procedura de
evaluare a impactului asupra mediului este in derulare, si in acest context s-a inceput procesul de consultare
transfrontiera a statelor vecine), consideram ca, in conditiile in care traseele puse la dispozitie reprezinta doar trasee
indicative si ca versiunea finala a Master Planului General de Transport nu va include toate proiectele din scenariul
„do something” luate in analiza, este puţin probabil sa apara un impact negativ semnificativ asupra siturilor mentionate.
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Tabel nr. 5 – Proiectele cu amplasare in vecinatatea zonelor de frontiera din scenariul „Do something”, codul, denumirea si distanta aproximativa fata de siturile
Natura 2000 situate pe teritoriile tarilor vecine
Sector de
Categorie proiect
transport

Denumire

Tara vecina Cod sit Natura
2000

Denumire sit Natura 2000

Distanta aproximativa
fata de localizarea
proiectului (m)

Rutier

Constructie infrastructura
rutiera

Autostrada Gilau – Bors (OR12)

Ungaria

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

7000

Feroviar

Reabilitare infrastructura
rutiera pentru atingerea
vitezei proiectate

Craiova -Calafat (DS11A)

Bulgaria

BG0000552

Ostrov Kutovo

3400

Feroviar

Reabilitare infrastructura
rutiera pentru atingerea
vitezei proiectate

Bucuresti Giurgiu (DS10A)

Bulgaria

BG0000529

Marten - Ryahovo

8700

BG0000199

Tsibar

0

BG0000232

Batin

0

BG0000237

Ostrov Pozharevo

0

BG0000241

Srebarna

0

BG0000334

Ostrov

0

BG0000335

Karaboaz

0

BG0000377

Kalimok - Brashlen

0

BG0000396

Persina

0

Naval

Imbunatatirea conditiilor de
Imbunatatirea conditiilor
navigatie pe Dunare, sectorul Portile
de navigatie
de Fier II – Calarasi
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Bulgaria

Sector de
transport

Categorie proiect

Denumire

Tara vecina Cod sit Natura
2000

24

Denumire sit Natura 2000

Distanta aproximativa
fata de localizarea
proiectului (m)

BG0000529

Marten - Ryahovo

0

BG0000530

Pozharevo - Garvan

0

BG0000532

Ostrov Bliznatsi

0

BG0000533

Ostrovi Kozloduy

0

BG0000534

Ostrov Chayka

0

BG0002007

Ostrov Ibisha

0

BG0002008

Ostrov Do Gorni Tsibar

0

BG0002017

Kompleks Belenski Ostrovi

0

BG0002018

Ostrov Vardim

0

BG0002024

Ribarnitsi Mechka

0

BG0002030

Kompleks Kalimok

0

BG0002067

Ostrov Golya

0

BG0002091

Ostrov Lakat

0
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