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ABSTRACT: Procesul de Evaluare a Impactului asupra Mediului constituie unul 

dintre instrumentele de bază ale politicilor şi legislaţiei de mediu şi reprezintă un punct de 
referinţă în dezvoltarea de proiecte publice şi private cu finanţare europeană.  
Acest articol încearcă să răspundă la întrebarea: Este evaluarea impactului asupra 

mediului sau evaluarea strategică a impactului asupra mediului un proces necesar şi 
eficace în cazul investiţiilor publice şi private în zona costieră?  
Sau oricine poate întreba şi primi răspunsuri la întrebarea: este eficientă elaborarea 
strategiilor de dezvoltare durabilă a zonei costiere româneşti a Mării Negre care să 
conducă la protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă? 
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1. DEFINIREA NOŢINII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI 

 
 Protecţia mediului reprezintă un domeniu de interes major la nivelul Uniunii 

Europene, iar România potrivit angajamentului prin acquis-ul comunitar la Capitolul 22-

“Mediul” a realizat şi implementat cadrul legislativ necesar funcţional odată cu aderarea.  

  Mediul din perspectiva dezvoltării durabile reprezintă o ierarhie de sisteme 

organizare/de sisteme ecologice şi nu o sumă de factori ecologici: apă, aer, sol, vegetaţie, 

faună şi aşezări umane, care înconjoară omul1. În acest context protecţia mediului are în 

vedere următoarele acţiuni: gospodărirea raţională a resurselor, evitarea dezechilibrelor 

                                                             
* Cadru didactic asociat, dr. ing., Facultatea de Drept, Ştiinţe administrative şi Sociologie, Universitatea 

“Ovidius” din Constanţa, ROMÂNIA 
1 Manoleli D., Principiile Dezvoltării durabile - Curs pentru Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti 

şi pentru Şcoala Superioară de Ştiinţe Politice şi Administrative (Master de Politici Publice, Învăţământ la 

distanţă), CDrom, 140 pp., 2001, p.71. 
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prin conservarea naturii, evitarea poluării mediului precum şi reconstrucţia ecologică a 

acestuia2. 

  Evaluarea mediului reprezintă un instrument de politică intersectorial care 

forţează integrarea mediului în procesul de luare a deciziilor3 cu consultarea publicului şi 

a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor.  
  În evoluţia conceptelor, Evaluarea Impactului asupra Mediului poate fi definită 

ca un proces gândit să asigure că potenţialele impacturi semnificative asupra mediului 

sunt evaluate satisfăcător şi sunt luate în considerare în planificarea, proiectarea, 

autorizarea şi implementarea tuturor tipurilor de acţiuni relevante4. Pe de altă parte, 

impactul asupra mediului reprezintă orice efect direct sau indirect al unei activităţi umane 

definite într-o anumită zonă, care produce o schimbare a sensului de evoluţie, a stării de 

calitate a ecosistemului, schimbare ce poate afecta sănătatea omului, integritatea mediului, 

a patrimoniului cultural sau condiţiilor socio-economice5. 

  Procesul de Evaluarea Impactului asupra Mediului este legat de reglementarea 

activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului şi se realizează în baza legislaţiei 

naţionale de mediu care transpune prevederile legislaţiei comunitare în domeniu. 
  În România cu ajutorul legislaţiei în domeniu au fost iniţiate primele monitorizări 

ale unor factori de poluare şi s-au stabilit metodologiile de realizare a bilanţurilor de 

mediu şi a studiilor de impact asupra mediului în zona costieră. 

  În lucrări de specialitate este definită noţiunea de mare teritorială (sau apele 

teritoriale) ce desemnează spaţiul marin cuprins între teritoriul unui stat şi apele sale 

interioare pe de o parte, şi marea liberă pe de altă parte, cu limita sa interioară şi 

exterioară6. 

Suprafaţa din apropierea mării este cunoscută sub numele de zonă costieră care 

este deosebit de importantă deoarece aici trăiesc numeroase specii de plante şi animale a 

căror existenţă depinde de contactul dintre mare şi ţărm, este locul unde se construiesc 

porturile şi în acelaşi timp unde se dezvoltă turismul. Apariţia porturilor în zonele costiere 

au favorizat dezvoltarea durabilă a oraşelor din teritoriul respectiv.  
Considerentele evaluării impactului asupra mediului rezidă de la rezolvarea 

chestiunilor esenţiale pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a vieţii în prezent şi 

în viitor şi anume de la implementarea Strategiei de protecţia mediului în scopul asigurării 

creşterii bunăstării şi prosperităţii individuale şi colective. 

 

2. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎN 

ZONA COSTIERĂ 

 

Cadrul juridic în România privind protecţia mediului este reglementat de 

Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr.195/20057, iar la articolul 2, punctul 31, evaluarea 

                                                             
2 Şchiopu D., Ecologie şi Protecţia Mediului, Editura Ceres, Bucureşti, 1997, p.70. 
3 Manoleli D., op.cit., p.74. 
4 

Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A., Introduction to Environmental Impact Assessment, UCL Press, 

London, 1994, p.253. 
5 

Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Proţectia şi ingineria mediului, Editura Economică, 2002, p.292.  
6 Chilea D., Drept internaţional public, Editura Hamangiu, 2007, p.193. 
7 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, publicată în 

Monitorul Oficial 1196 din 30 decembrie 2005.  

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
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impactului asupra mediului este definită ca un “proces menit să identifice, să descrie şi să 

stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele 

directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra 

sănătăţii oamenilor şi a mediului”. În Hotărârea Guvernului nr. 445/20098 la articolul 5, 

aliniatul (2) se precizează că evaluarea impactului asupra mediului “identifică, descrie şi 
evaluează, în mod corespunzator şi pentru fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale 

unui proiect asupra următorilor factori: fiinţe umane, fauna şi flora; sol, apă, aer, climă 

şi peisaj; bunuri materiale şi patrimoniu cultural, precum şi interacţiunea dintre aceşti 

factori”. 

  Evaluarea strategică a impactului asupra mediului este proces similar Evaluării 

Impactului asupra Mediului, dar care se aplică politicilor, planurilor şi programelor, un 

instrument folosit în mod sistematic la cel mai înalt nivel decizional, care facilitează 

integrarea considerentelor de mediu în procesul de luare a deciziilor, conduce la 

identificarea măsurilor specifice de ameliorare a efectelor şi stabileşte un cadru pentru 

evaluarea ulterioară a proiectelor din punct de vedere al protecţiei mediului9.  

  Pe de altă parte, Ordonanţa de urgenţă 202/200210 privind gospodărirea integrată 
a zonei costiere defineşte zona costieră ca fiind “spaţiul geografic situat la contactul 

mării cu uscatul, incluzând apele de coastă de suprafaţă şi subterane şi terenurile 

adiacente, inclusiv apele de suprafaţă şi subterane aferente acestora, puternic 

intercondiţionate şi în imediata apropiere a liniei ţărmului, insule şi lacuri sărate, zone 

umede în contact cu marea, plaja şi faleza”. 

 Directivele 85/337/EEC şi 97/11/EC adoptate de Uniunea Europeană au la bază 

principiul prevenirii în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra mediului, deci un rol 

esenţial în definirea politicilor de mediu şi de dezvoltare durabilă şi au constituit modelul 

principal în elaborarea reglementărilor naţionale. 

Directiva 2011/92/UE11 care codifică Directiva 85/337/CEE și cele trei 

modificări ulterioare ale acesteia (Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE) 

conține o cerință juridică privind efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului a 
proiectelor publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, înainte 

de autorizarea lor. De aceea, în anul 2012, Comisia Europeană a propus modificarea 

Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului. 

  La nivelul Uniunii Europene principalul instrument de promovare a 

managementului integrat al zonelor costiere este Recomandarea Parlamentului European 

şi a Consiliului 2002/413/CE12 privind punerea în aplicare a gestionării integrate a zonelor 

de coastă din Europa. În capitolul I din această recomandare se subliniază importanţa 

                                                             
8
 Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului, publicată în Monitorul Oficial 481 din 13 iulie 2009.  
9 

 Ordinul Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului 

privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul 

Oficial 186 din 27 februarie 2006.  
10 Ordonanţa de Urgenţă nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, 

publicată în Monitorul Oficial 965 din 28 decembrie 2002.  
11 

Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012, p.1). 
12 

Recomandarea 2002/413/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30.05.2002 cu privire la 

implementarea managementului integrat al zonelor litorale în Europa (JO L 148, 6.6.2002). 

 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
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abordării strategice a managementului zonelor costiere, bazat, printre altele, pe 

recunoaşterea ameninţărilor cauzate de schimbările climatice, de riscurile cauzate de 

creşterea nivelului mării şi de frecvenţa şi violenţa crescută a furtunilor, adoptarea 

măsurilor adecvate pentru protecţia aşezărilor umane din zona costieră şi a patrimoniului 

cultural, precum şi prin îmbunătăţirea coordonării acţiunilor luate de autorităţi în zona de 
interacţiune a mării cu uscatul. Aceste activităţi contribuie, aşadar şi la managementul 

integrat al zonelor costiere, care reprezintă o componentă a politicii maritime a Uniunii 

Europene. 

 

3. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA EVALUĂRII IMPACTULUI 

PROIECTELOR ASUPRA MEDIULUI  

 

Plecând de la idea că evaluarea impactului asupra mediului reprezintă un proces 

sistematic de identificare a consecințelor viitoare ale unei acțiuni prezente, sunt enunţate 

opt principii generale care guvernează întregul proces de Evaluarea Impactului asupra 

Mediului, după cum urmează: participare în sensul de acces adecvat și în timp util la 
proces pentru toate părțile interesate, transparență, adică toate deciziile de evaluare și 

baza lor ar trebui să fie deschise și accesibile, certitudine şi anume calendarul și procesul 

evaluării ar trebui să fie convenite în avans și urmate de toți participanții la proces, 

responsabilitate, adică factorii de decizie sunt responsabili de toate părțile implicate 

pentru acțiunile și deciziile lor în cadrul procesului de evaluare, credibilitate în sensul că 

evaluarea trebuie realizată cu profesionalism și obiectivitate, cost-eficacitate înseamnă că 

procesul de evaluare și rezultatele acestuia vor asigura protecția mediului la cel mai mic 

cost pentru societate, flexibilitate şi anume procesul de evaluare trebuie să fie capabil să se 

adapteze pentru a face față eficient la orice propunere de luare a unei decizii sau a unei 

situații şi să fie practic în sensul că informațiile și rezultatele furnizate de procesul de 

evaluare să fie ușor de utilizat în procesul decizional și de planificare.  

Legislaţia naţională şi internaţională din această materie consacră, în enunţări de 
principiu, elementele strategice ale reglementărilor în domeniul protecţiei mediului, având 

uneori un accentuat caracter tehnic. Acestea exprimă scopul avut în vedere de legiuitor în 

cadrul politicilor globale de protecţie a mediului şi anume direcţiile strategice sau 

elemente tehnice ale realizării politicii ecologice. 

 Referindu-ne la legea română, şi anume OUG nr. 195/2005 la articolul 3 se 

enumeră principiile şi elementele strategice care conduc către o dezvoltare durabilă. La 

articolul 4 se menţionează modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor 

strategice, o parte din acestea impunând obligativitatea procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor, programelor sau a activităţilor, 

după cum urmează: prevenirea şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai 

bune tehnici disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului; 
adoptarea programelor de dezvoltare cu respectarea cerinţelor politicii de mediu; corelarea 

planificării de amenajare a teritoriului şi urbanism cu cea de mediu; efectuarea evaluării 

de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ 

asupra mediului; evaluarea impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu 

impact semnificativ asupra mediului; introducerea şi utilizarea pârghiilor şi instrumentelor 

economice stimulative sau coercitive; rezolvarea, pe niveluri de competenţă, a 
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problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora; promovarea de acte normative 

armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în domeniu. 

 

4. PROCESUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

   
  Orice proiect de dezvoltare economică, indiferent dacă este vorba de unul simplu 

sau de unul complex are implicații asupra mediului, implicații care pot fi pozitive sau 

negative. Impactului asupra mediului, prin definiție, presupune o alternanță de condiții de 

mediu sau de crearea unui nou set de consecințe negative sau pozitive de mediu cauzate 

de punerea în aplicare a unui proiect. Identificarea impactului presupune cunoaşterea 

zonelor care sunt susceptibile a fi afectate de punerea în aplicare a unui proiect şi începe 

cu definirea domeniului evaluarii atunci când datele de proiect și mediul înconjurător sunt 

cunoscute.   

4.1. Etape   

  H.G. nr. 445/2009 stabileşte cadrul de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru proiectele publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului presupune parcurgerea etapelor 

procedurale ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării 

impactului asupra mediului, realizarea unui raport la studiu, consultarea publicului şi a 

autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, luarea în 

considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor 

consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.  

Articolul 6 prevede că procedura de evaluare a impactului asupra mediului se 

realizează în etape, după cum urmează: 

a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 

b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul 

asupra mediului; 

c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului. 
  Aceste etape au urmatoarele caracteristici comune: sunt conduse de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului în care este identificată localizarea proiectului şi au 

anumite limite de timp strict stabilite. 

a) Etapa de încadrare a proiectului are ca scop stabilirea dacă evaluarea impactului 

asupra mediului este obligatorie pentru proiect şi cuprinde două faze: evaluarea iniţială a 

solicitării şi încadrarea propriu-zisă. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului 

asupra mediului şi ale evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

decide, după caz: efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, 

efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea adecvată, efectuarea 

evaluării adecvate şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare 
pentru proiectul depus. 

b) Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul 

asupra mediului. 

  După etapa de încadrare a proiectului, în care s-a stabilit necesitatea evaluării 

impactului asupra mediului pentru un proiect, urmează etapa de definire a domeniului 

evaluării impactului asupra mediului a proiectului respectiv. Domeniul evaluării se referă 
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la acele probleme supuse evaluării impactului asupra mediului precum şi gradul de 

extindere al acestora. 

  Definirea domeniului evaluării este, de asemenea, o procedură complicată care se 

realizează în mai mulţi paşi şi care trebuie să răspundă unor întrebări cum ar fi: care sunt 

efectele potenţiale ale proiectului asupra mediului, care dintre aceste efecte sunt cele mai 
importante, care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate în 

considerare, şi, de aceea, ea necesită o analiză mai profundă în studiul evaluării impactului 

asupra mediului. 

Titularul de proiect, pe baza îndrumarului primit de la autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului, pe care este obligat să-l respecte, depune raportul privind 

impactul asupra mediului. 

c) Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului. 

  În această etapă, sub îndrumarea autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

titularul proiectului organizează o dezbatere publică în care prezintă raportul privind 

impactul asupra mediului şi raportul de securitate a investiţiei pe care urmează s-o 

realizeze. Opiniile şi observaţiile publicului interesat participant sunt transmise de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului titularului de proiect împreună cu 

soluţiile de rezolvare propuse pentru analizare. 

  În urma analizei se poate decide una din următoarele soluţii: acceptarea 

raportului, ceea ce implică decizia de emitere a acordului/acordului integrat de mediu, 

refacerea raportului ca urmare a observaţiilor publicului ceea ce presupune urmarea 

paşilor precedenţi sau respingerea motivată a raportului când se ia decizia de a nu emite 

acordul/acordul integrat de mediu. 

4.2. Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în cazul zonei 

costiere româneşti 

   În vederea aplicării pentru finanţare din fonduri europene pentru Programul 

Operaţional Sectorial Mediu care se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de 

mediu ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României cât şi 
interesele specifice naţionale, este necesară pregătirea unei documentaţii necesare pentru 

finanţarea proiectelor publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra 

mediului. 

 După ce un proiect a fost identificat ca prioritar pentru finanţare, pentru 

pregătirea aplicaţiei este necesară elaborarea următoarelor studii: master plan, studiul de 

fezabilitate, analiza economico-financiară, analiza instituţională şi evaluarea impactului 

asupra mediului. 

Dezvoltarea economică a zonei costiere a Mării Negre datorită deciziilor 

sectoarelor public şi privat de a implementa proiecte pot influenţa în mod pozitiv sau 

negativ echilibrul ecosistemului natural pe termen scurt, mediu şi lung. De aceea, 

respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul mediului, precum şi 
dezvoltarea unor strategii privind managementul zonei costiere reprezintă calea de urmat 

pentru o dezvoltare durabilă. 

România a realizat un document de Evaluare Strategică de Mediu şi anume 

Master Planul ”Protecţia şi reabilitarea zonei costiere”13. Obiectivul global al acestui 

                                                             
13

 Master Plan "Protecţia şi reabilitarea zonei costiere", Versiunea: V8 (finală), septembrie 2012, 

http://www.rowater.ro/dadobrogea, p.18. 

http://www.rowater.ro/dadobrogea
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Master Plan este acela de a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului şi a standardelor de 

viaţă de-a lungul zonei costiere româneşti a Mării Negre şi de a spori siguranţa în zona de 

sud a coastei, care a fost grav ameninţată de efectele distructive ale eroziunii costiere. 

Conceptul de durabilitate a adăugat un element vizionar decisiv pentru a fi pus în aplicare 

în cadrul sistemelor de management și de planificare bazate pe o ideologie de gestionare 
către scopuri și obiective. 

Scopul elaborării Master Planului a fost de a evalua situaţia existentă, de a 

identifica necesarul de investiţii şi de a stabili cu precădere argumentat proiecte publice şi 

private pe termen mediu şi lung care trebuie să includă acele componente care reprezintă o 

prioritate imediată pentru protecţia mediului în zona costieră.  

Toate aplicaţiile pentru asistenţă şi finanţare din partea Uniunii Europene 

trebuie să includă o Evaluare a Impactului asupra Mediului conform prevederilor 

Directivei Consiliului 85/337/EEC, amendată prin 97/11/EC - Directiva privind 

Evaluarea Impactului asupra Mediului.  

  Zona costieră şi litorală este supusă presiunii factorilor antropici cu impact major 

asupra ecosistemelor costiere şi marine, prin activităţi portuare, transport maritim, pescuit 
comercial, mari aglomerări urbane şi staţiuni turistice, turism şi sporturi nautice, obiective 

industriale etc., motiv pentru care intervenții complexe ale ingineriei costiere s-au realizat 

de-a lungul coastei române cu scopul de a proteja țărmul și pentru a mări portul Constanţa. 

 În cadrul evaluărilor impactului asupra mediului în zona costieră se vor utiliza 

criteriile prezentate în H.G. nr. 445/2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului şi se va ţine cont de condiţiile iniţiale ale mediului, de 

disfuncţionalităţile sesizate, de zonele sensibile, de obiectivele de mediu relevante pentru 

plan etc. Utilitatea şi eficienţa evaluării strategice a impactului asupra mediului ca 

procedură sunt demonstrate prin echilibrarea opţiunilor de dezvoltare propuse prin planuri 

sau programe cu obiectivul general recunoscut de a asigura o dezvoltare durabilă, concept 

ce include protejarea mediului. 

Zona vizată de Master Planul privind protecţia şi reabilitarea zonei costiere 
româneşti include practic tot litoralul românesc, axându-se îndeosebi pe realizarea unor 

lucrări de protecţie a ţărmului pentru scăderea forţei valurilor care ajung pe plajă. Ţărmul 

este unitatea fundamentală a litoralului. Aici au loc cele mai intense procese de 

transformare a energiei şi materiei, reflectate în dinamica continuă a reliefului care 

constituie suportul material al oricăror forme de impact uman. Majoritatea lucrărilor de 

protecţie antierozională, amenajarea de noi spaţii turistice şi aşezări, amenajarea siturilor 

portuare, sunt amplasate în cadrul ţărmului. Răspunsul acestui sistem teritorial fragil la 

diferitele forme de impact uman este diferit, pozitiv în cazul optimizării relaţiilor dintre 

structurile artificiale şi cele naturale, sau negativ, însoţit de mari pagube materiale, în 

cazul creării unor relaţii discordante între construcţiile de orice fel şi relief.  

Un argument în plus pentru utilizarea Evaluării Impactului asupra Mediului şi 
Evaluării Strategice a Impactului asupra Mediului este că, dacă sunt bine realizate, acestea 

facilitează planificarea eficientă a proiectelor publice şi private, influenţează în mod direct 

luarea deciziilor optime. 

De-a lungul timpului studiile realizate au arătat importanța modificării de 

proiecte urmare a procesului de Evaluarea Impactului asupra Mediului, ceea ce indică 

contribuția acestui proces la planificarea de ansamblu a proiectelor publice şi private în 

domeniul zonei costiere. 



 

 

 

 

 

118                                                                          Mari-Isabella STAN 
 

4.3. Măsuri propuse pentru reducerea impactului asupra mediului în zona costieră 

În cadrul Raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată14 sunt propuse 

o serie de măsuri cu caracter general pentru prevenirea, reducerea efectelor adverse asupra 

elementelor de mediu considerate relevante în cadrul evaluării strategice de mediu, luând 

în considerare faptul că şi prin Master Plan sunt promovate măsuri adecvate de limitarea 
efectelor adverse asupra mediului. 

Măsurile propuse15 în faza de întocmire a Master Planului pentru a limita în mod 

fezabil impactul asupra mediului şi asupra biodiversităţii, sunt: alegerea opţiunilor de 

intervenţie astfel încât să se limiteze pe cât posibil impactul asupra mediului şi asupra 

ariilor naturale protejate şi renunţarea la anumite tipuri de lucrări sau limitarea acestora 

atunci când sunt în vecinătatea sau în interiorul unei arii naturale protejate, aplicarea unui 

management de mediu corespunzător atât în perioada de execuţie a lucrărilor de protecţie 

şi reabilitare a zonei costiere a litoralului Mării Negre, cât şi în perioada de operare. 

În implementarea politicilor strategice de management de mediu există o gamă 

largă de soluţii şi tehnici inginereşti pentru îndeplinirea obiectivele dorite în zona costieră.  

  De aceea, principalul obiectiv al Master Planului este protejarea şi reabilitarea 
coastei, astfel că este foarte important ca soluţiile tehnice propuse să contribuie cu 

adevărat la refacerea şi îmbunătăţirea mediului în zonă. 

 

5. CONCLUZII 

  

 Necesitatea implementării unor proiecte publice şi private care să îmbunătăţească 

situaţia actuală a zonei costiere în România este evidentă, cu atât mai mult cu cât o parte 

din finanţarea lor este nerambursabilă. În acest sens, autorităţile administraţiei publice 

centrale cu responsabilităţi în finanţarea proiectelor pentru zona costieră au întocmit studii 

de amplasare şi prioritizare a proiectelor de investiţii publice şi private. 

 Însă, realizarea acestui obiectiv prioritar pentru România trebuie să respecte, 

potrivit legislaţiei în vigoare, întregul bio-sistem. Beneficiile implementării proiectelor nu 
se vor vedea imediat, însă efectele negative asupra mediului înconjurator vor fi prezente 

încă din faza de începere a lucrărilor. 

 De aceea, evaluarea impactului asupra mediului, cu respectarea măsurilor 

propuse de limitare a efectelor negative, trebuie să fie un proces complex la care să 

participe toţi cei care sunt direct afectaţi, dar şi cei care pot lua decizii în acest sens.  

  Realizarea evaluării strategice a impactului asupra mediului în zona costieră 

respectând Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului 2002/413/CE care 

subliniază importanţa abordării strategice a managementului zonelor costiere favorizează 

planificarea eficientă a proiectelor publice şi private. Pe de altă parte, Directiva 

2011/92/UE prevede că aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice şi private care pot 

avea efecte semnificative asupra mediului ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o 
evaluare a posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. 

    În concluzie, respectarea legislaţiei europene în domeniu şi a acordurilor semnate 

de România este o cale sigură şi eficientă de a asigura generaţiilor viitoare un mediu 

                                                             
14

 Idem 13, p.303. 
15 

Master Plan "Protecţia şi reabilitarea zonei costiere", Versiunea: V8 (finală), septembrie 2012, 

http://www.rowater.ro/dadobrogea, p.303. 

http://www.rowater.ro/dadobrogea
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propice existenţei şi activităţii, utilizând dimensiunea dezvoltării durabile - durabilitatea 

economică şi anume alocarea şi gestionarea resurselor pentru un flux mai bun al 

investiţiilor publice şi private. 

 

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 
 


