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OBIECTIVUL PROIECTULUI
Scopul proiectului este de a dezvolta un cadru nou
pentru creșterea eficienței și acuratețea procesului
de evaluare a impactului asupra mediului prin
explorarea interacțiunii dintre actorii și furnizarea
de soluții practice pentru o colaborare adecvată
pentru dezvoltarea durabilă. Obiectivele specifice
sunt: 1) să investigheze calitatea studiilor EIM și să
identifice rolurile actorilor în fiecare etapă a
procedurii pentru a influența pozitiv rezultatul
EIM; 2) să identifice principalele beneficii,
probleme și conflicte comune ale procedurii EIM la
nivel național și internațional; 3) să identifice
precursorii pentru un EIM participativ si de succes,
analizând eficiența, constrângerile și ierarhia
actorilor

implicați;

4)

pentru

a

evalua

fragmentarea și conectarea rețelelor EIM, prin
identificarea huburilor de rețea critice și a
oportunităților de consolidare a conexiunilor,
folosind modele de ultimă generație pe mai multe
niveluri pentru rețele EIM transversale; 5) să
evalueze oportunitățile strategice de rețea, să
prezică

scenarii

alternative

de

rețea,

să

consolideze legăturile dintre factorii de decizie,
practicienii

și

părțile

interesate

la

nivel

internațional, național și local.

Acronim proiect: CoEIA
Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior
a Cercetării Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI
Buget: 431.900 RON
Perioadă de implementare: 2020 - 2022
Instituție gazdă: Universitatea din București, CCMESI

I.

CONTEXT GENERAL
Apariția procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), ca o

componentă cheie a managementului de mediu de peste 40 de ani a coincis cu
recunoașterea naturii, amplorii și implicațiilor generate de activitățile umane asupra
mediului (Morgan 2012). Guvernele din majoritatea statelor lumii au creat cadrul
necesar și au impus prin legislație integrarea procedurii EIM în obținerea permiselor
necesare derulării proiectelor cu impact potențial asupra mediului. Directiva
Europeană 85/337/CE a introdus EIM drept un proces guvernat de reguli
administrative cu scopul de a reduce degradarea mediului și problemele de sănătate
asociate acestora determinate de proiecte (Nita, Treur et al. 2021). Chiar și în țările în
care procesul EIM este coordonat pe baza unui cadru juridic comun, precum în
Uniunea Europeană, procedurile variază de la un stat la altul, în funcție de modul în
care sunt percepute conceptele de mediu de către experți sau factorii interesați
(Glasson and Bellanger 2003). România a introdus EIM ca un proces obligatoriu
pentru demararea proiectelor care pot avea un impact potențial asupra mediului,
procedura fiind aliniată legislației europene specifice odată cu aderarea din 2007. În
prezent, procedura este reglementată prin Legea 292/2018.
În esență, procedura EIM reprezintă un instrument de sprijin pentru deciziile
de mediu, care oferă informații despre impactul probabil al proiectelor de dezvoltare
celor cu putere de decizie astfel încât aceștia să poată hotărî dacă proiectul poate fi
autorizat în forma inițială sau necesită modificări. Bineînțeles, există și cazuri în care
anumite proiecte pot fi respinse. Scopul EIM este de a determina efectele potențiale
asupra mediului, societății și asupra sănătății umane generate de proiecte, astfel încât
cei responsabili de dezvoltarea proiectului și de autorizarea proiectului să fie
informați despre consecințele probabile ale deciziilor lor înainte ca acestea să fie
luate. Astfel se sporește gradul de responsabilitate al actorilor implicați. Procedura
este destinată să faciliteze luarea deciziilor în cunoștință de cauză și într-un mod
transparent, încercând în același timp să evite, să reducă sau să atenueze potențialele
impacturi negative prin luarea în considerare a opțiunilor, site-urilor sau proceselor
alternative.
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Definiția EIM

„Proces menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de fiecare caz și în
conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative,
principale și secundare ale unui proiect asupra sănătății oamenilor și a mediului” (Guvernul
României 2005);

Procedura EIM are ca finalitate emiterea acordului de mediu de către autoritatea
competentă pentru protecția mediului, document necesar derulării unor investiții sau
desfășurării anumitor activități economice. Rolul autorității competente pentru protecția
mediului poate fi însușit, după caz de către:
•

Agențiile pentru Protecția Mediului (A.P.M.) de la nivel județean;

•

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (A.N.P.M.);

•

Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (A.R.B.D.D.) în situația în care
proiectele se desfășoară pe teritoriul administrat de aceasta;

•

Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului (Ministerul Mediului)
Procedura EIM implică analize și evaluări a impacturilor potențiale pe care activitățile

umane le pot avea asupra mediului prin luarea în considerare a principiului precauției,
prevenirea conflictelor, pierderea resurselor naturale și degradarea mediului, propunând
alternative pentru activitățile descrise în proiect (Toro, Requena et al. 2013). Procedura EIM
urmărește să influențeze procesul de luare a deciziei la nivel local, național și internațional,
având ca principale obiective: 1) eliminarea proiectelor agresive față de mediu; propunerea
măsurilor de a evita, minimiza sau amortiza impactele majore; 2) identificarea alternativelor
fezabile; 3) preconizarea impactelor adverse și implicarea comunităților sau indivizilor
potențial afectați de investiție în procesul de luare a deciziei (Rozema, Bond et al. 2012).

Legislație națională specifică

•

OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

•

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului;

•

Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului

•

Ordinul 864/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului

•

Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

•

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului

•

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar, modificat prin Ordinul 262/2020

Rolul procedurii EIM este de a identifica, descrie și evalua efectele pe care o
investiție/proiect îl au asupra mediului natural și socio-economic. Procedura EIM constă în
trei etape principale: 1) Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului; 2) Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a
raportului privind impactul asupra mediului; 3) Etapa de analiză a calității raportului
privind impactul asupra mediului (Parlamentul României 2018). De asemenea, înaintea
parcurgerii etapelor menționate anterior are loc o evaluare inițială de către autoritățile
competente pentru protecția mediului în cadrul căreia este identificată localizarea
proiectului în raport cu ariile naturale protejate, precum și dacă proiectul propus intră sub
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incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor. Nu toate
investițiile/proiectele trec prin toate cele trei etape ale procedurii ci, în mod cert, proiectele
cuprinse în Anexa 1 din Legea 292/2018 și, în funcție de decizia autorităților competente
pentru protecția mediului, proiectele descrise în Anexa 2 din Legea 292/2018. Prezentarea
etapelor din cadrul procedurii EIM sunt descrie pe scurt în filmul EIM Brief disponibil pe
pagina proiectului https://ccmesi.ro/?page_id=1654.

Întrebări la care răspunde Capitolul 1

1. Care sunt obiectivele principale ale procedurii de Evaluare a Impactului asupra
Mediului (EIM)?
2. Care sunt documentele ce creează cadrul legislativ pentru implementarea și
funcționarea EIM în România?

3. Care sunt principalii actori implicați în procesul EIM din România?
4. Care sunt proiectele care intră automat în procedură EIM?
5. Care este finalitatea procedurii EIM?
6. Care sunt etapele EIM și ce pași presupun fiecare dintre acestea în România

II.

CALITATEA RAPOARTELOR DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI (RIM) DIN ROMÂNIA

Caracteristicile de bază ale procedurii EIM, împreună cu calitatea implementării
variază de la o țară la alta și uneori de la un proiect la altul. Cu toate acestea, o gamă complexă
de probleme care împiedică implementarea corectă a EIM sunt des întâlnite, precum:
reglementările specifice EIM de la nivel național sau regional, calitatea slabă a rapoartelor
de impact asupra mediului, echipamentele insuficiente pentru evaluare, lipsa personalului
instruit, cadru instituțional inadecvat, lipsa participării publicului în dezbateri și nivelul
scăzute de cooperare între factorii de decizie, cercetători și părțile interesate (Nita, Fineran
et al. 2022). Procedura EIM inițială a fost considerată nepractică, deoarece este utilizată în
principal pentru obținerea autorizațiilor de mediu, aproape fără modificări ale
caracteristicilor proiectelor sau măsuri clare de atenuare (Niţă, Buttler et al. 2015).
Procedura EIM are capacitatea de a transmite informații importante factorilor de
decizie privind impactele generate de proiecte, îndrumându-i să acționeze în consecință și să
decidă în favoarea protecției mediului sau pentru păstrarea unei relații echilibrate între
mediu și dezvoltarea economică. În prezent, tranziția către modelele durabile ale societății
și economiei reprezintă una dintre marile provocări globale. În condițiile în care este aplicată
corect, procedura EIM poate îndeplini de manieră eficientă așteptările și nevoile legate de
durabilitate, chiar dacă nu este prezentată direct și concret în contextul de dezvoltare
durabilă. Procedura EIM trebuie să urmeze anumiți pași procedurali, în conformitate cu
legislația internațională și națională, inclusiv stabilirea necesității desfășurării procedurii de
evaluare, definirea contextului procedural, elaborarea rapoartelor privind evaluarea
impactului asupra mediului (RIM-uri), informarea și consultarea publică, luarea deciziilor și
monitorizarea ulterioară.

Raportul de impact asupra
mediului - RIM
RIM-urile sunt instrumente instituționale care pot oferi sprijin factorilor de decizie și,
pentru a reprezenta o sursă valoroasă de cunoștințe, atât observațiile științifice, cât și din
cunoștințele experiențele, trebuie să fie calitative. De regulă, RIM-urile cuprind o descriere
a investiției propuse, efectele acestei asupra condițiilor de mediu existente, o evaluare a
alternativelor, a măsurilor de eliminare/atenuare/compensare a impacturilor negative,
acțiunile de monitorizare și minimizare a impactului și un rezumat cu caracter non-tehnic al
documentului. Articolul 5 alineatul (1) din Directiva europeană EIA prezintă informațiile
minime obligatorii necesare a fi integrate în conținutul RIM-urilor, în timp ce anexa IV
(menționată la articolul 5 alineatul (1) litera (f)) detaliază aceste cerințe.
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În cadrul proiectului CoEIA au fost analizate 21 de Rapoarte de Impact asupra Mediului,
elaborate în perioada 2014 – 2020 pentru proiecte executate în București (2 RIM), Iași,
Constanța (6 RIM), Craiova (4 RIM), Brașov, Sibiu și Popești-Leordeni (1 RIM) – Figura 1.
Calitatea RIM-urilor a fost evaluată pe baza unui protocol de evaluare care cuprinde patru
dimensiuni – Figura 2.

Figura 1 Distribuția proiectelor a căror RIM au fost analizate

Figura 2 Cele patru dimensiuni de analiză

Rezultatele analizei indică faptul că niciunul dintre cele 21 de RIM-uri evaluate nu sa înscris la nivelul excelent în ceea ce privește calitate acestora (Figura 3). În urma aplicării
primei dimensiuni de analiză s-a observat că în cele mai multe cazuri atunci când s-a descris

investiția, au lipsit diagramele, planurile și hărțile cu proiectarea caracteristicilor
fizice ale proiectului propus (expresia vizuală a investiției). De asemenea, s-a
constatat că au fost utilizate surse de date inadecvate, provenite în principal din
rapoarte administrative publice sau informații statistice neactualizate. Prezentarea
modalităților prin care au fost obținute cantitățile de deșeuri preconizate s-a realizat
într-o manieră succintă sau chiar a lipsit. Prezentarea categoriilor de factori de mediu
(calitatea aerului, a apei, a solului și a zgomotului) s-a realizat pe baza unei
metodologii prezentată în majoritatea cazurilor destul de succint.

Figura 3 Scorurile generale obținute la nivelul celor 21 de RIM-uri (A - excelent_ B - foarte bine_ C - bine_ D - moderat_ E slab_ F - foarte slab; nesatisfăcător – D-F; bun – A-B; borderline – C-D; sărac – E-F)

Rezultatele celei de-a doua dimensiuni de evaluare, care s-a focalizat pe identificarea
și evaluarea impacturilor cheie din cadrul RIM-urilor analizate au evidențiat faptul că
aproape în niciun raport nu s-a făcut nicio referire la actorii afectați sau interesați, mai ales
din perspectiva preocupărilor acestora și a modului în care au fost considerate aceste
preocupări. Un alt aspect observat a fost faptul că impacturile asupra calității aerului, apei și
zgomotului/vibrațiilor au fost mai frecvent abordate în detrimentul celorlalți factori de
mediu (peisaj, biodiversitate sau aspecte socio-economice). Descrierea interacțiunii dintre
factorii de mediu (ființe umane, faună și floră, sol, apă, aer și climat, peisaj, bunuri materiale,
patrimoniu cultural) a lipsit în majoritatea RIM-urilor. În majoritatea cazurilor identificarea
și evaluarea impacturilor s-a realizat pe baza opiniilor și a experienței anterioare. Nu în
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ultimul rând s-a observat faptul că în RIM-urile analizate au avut loc abordări destul de
sumare cu privire la comparația dintre impactul generat în condițiile în care investiția va fi
realizată față de situația în care nu se va realiza.
Rezultatele celei de-a treia dimensiune de evaluare, focalizată pe alternativele
propuse și măsurile de reducere a impactului au evidențiat că alternativele legate de
amplasament au fost considerate în puține rapoarte în schimb ce alternativele tehnice au
fost mai prezent. Acest rezultat poate fi explicat de faptul că majoritatea proiectelor se
implementează pe terenurile aflate în proprietatea beneficiarilor, relocarea investiției
presupunând existența unui al teren sau costuri suplimentare pentru achiziționarea
acestuia. Un al aspect identificat a constat în faptul că acțiunile sau programele de
monitorizare au fost abordate deficitar în conținutul RIM-urilor analizate. În majoritatea
cazurilor lipsește menționarea clară a indicatorilor monitorizați, a modalităților de
monitorizare și a actorilor responsabili. În ceea ce privește angajamentul investitorului față
de măsurile de eliminare/atenuare/compensare a impacturilor negative semnificative
precum și capacitatea de implementarea a acestora au fost aduse doar mențiuni generale.
În final, rezultatele celei de-a patra faze de evaluare, referitoare la comunicarea
rezultatelor s-a constat lipsa rezumatelor la nivelul fiecărui capitol analizat, aspect care se
reflectă în inteligibilitatea informațiilor. Lipsa referințelor și/sau a glosarului cu definițiile
termenilor tehnici a fost constatat în majoritatea cazurilor analizate. Rezumatul non-tehnic
a reușit, în majoritatea cazurilor, să prezinte informațiile de bază cu privire la proiecte fără
a utiliza un limbaj tehnic excesiv sau tehnici complexe de exprimare. Însă, concluziile privind
alternativele,

metodele

utilizate

pentru

colectarea

datelor,

măsurile

de

eliminare/atenuare/compensare a impacturilor și planurile de monitorizare nu au fost
descrise în mod corespunzător reducând acuratețea rezumatului non-tehnic. Descrierea
succintă a calității RIM-urilor analizate în baza celor patru faze de evaluare este prezentată
în Figura 4. Factorii identificați drept răspunzători pentru calitatea RIM-urilor, precum și
recomandările privind creșterea calității acestora sunt prezentate în Figura 5, respectiv
Figura 6.

Figura 4 Scorurile pentru cele 4 dimensiuni de evaluare obținute la nivelul celor 21 de RIM-uri (A excelent_ B - foarte bine_ C - bine_ D - moderat_ E - slab_ F - foarte slab)

Figura 5 Cauzele calității scăzute a Rapoartelor de Impact asupra Mediului din cadrul procedurii EIM
identificate în proiectul CoEIA
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Figura 6 Propunerea soluțiilor pentru creșterea calității RIM în România

Întrebări la care răspunde Capitolul 2
1. Ce reprezintă Raportul de Impact asupra Mediului?
2. În ce etapă EIM se cere elaborarea RIM?
3. Cine este responsabil de elaborarea RIM?
4. Care sunt principalele aspecte care determină o calitate scăzută a RIM-urilor în
România?
5. Care sunt soluțiile necesare pentru creșterea calității RIM-urilor din România

III.

BENEFICII ȘI CONTRÂNGERI ÎN APLICAREA EIM
Printre principalele activități din cadrul proiectului CoEIA s-a numărat

identificarea principalelor beneficii și constrângeri ale procedurii EIA. În vederea
atingerii acestui obiectiv au fost evaluată percepția cercetătorilor cu privire la EIA,
analiza incluzând 103 cercetători din 32 de țări, inclusiv din România. Rezultatele
indică faptul că rolul procedurii EIM este deosebit de important în reducerea
efectelor negative asupra mediului (Figura 7). Rezultatele obținute în cadrul analizei
confirmă faptul că EIM aduce contribuții pozitive la atingerea durabilității prin
îmbunătățirea designului proiectelor și oferirea de oportunități pentru public
implicarea în luarea deciziilor.

Figura 7 Beneficii aduse de procedura EIM identificate de experți

Pornind de la consensul aparent dintre majoritatea cercetătorilor conform
căreia EIM este o procedură solidă în principiile sale fundamentale, este necesară
reexaminarea procedurilor în vederea inovării legislației și a practicile de
implementare ce vor contribui la depășirea limitelor tehnice și administrative (Figura
8). Este necesară recunoașterea și integrarea mai eficientă a aspectelor sociale,
economice și de sănătate umană în procedura EIM. În procesul EIM, similar tuturor
procedurilor legate de managementul și guvernarea resurselor de mediu,
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colaborarea participativă a actorilor implicați este considerată cheia succesului. Opiniile
negative asupra EIM sunt de așteptat, deoarece majoritatea procedurilor nu au fost
actualizate semnificativ de când au fost instituite, prin urmare există decalaje între
provocările actuale de mediu și metodele de evaluare cuprinse în aceste proceduri. Rolul
foarte important al beneficiarilor în derularea procesului EIM reprezintă o slăbiciune
importantă deoarece poate conduce la un proces corupt sau coruptibil în cazul în care
interesele economice sau politice pot diminua scopul declarat al procedurii.

Figura 8 Constrângeri în aplicare EIM identificate de experți

O nouă generație de proceduri EIM trebuie inițiată astfel încât acestea să actualizeze
Instrumentele și abordările în baza celor care au fost dezvoltate în ultimii ani pentru a ajuta
la atingerea durabilității, incluzând noi concepte care îmbunătățesc calitatea vieții umane
prin luarea în considerare a principiilor dezvoltării durabile și a soluțiilor bazate pe natură.
Astfel, oamenii de știință și experții din domeniu ar trebui să-și sporească eforturile de a
promova și disemina rezultatele cercetării EIM și de a dezvolta, împreună cu factorii de
decizie politică și practicienii, noi modele metodologice, linii directoare pentru diferite
categorii de proiecte și, în același timp, reformula proceduri pentru a conecta mai bine
știința, politica și societatea (Nita, Fineran et al. 2022).

Având în vedere că există adesea o lipsă de colaborare între actorii cheie implicați în
procedurile EIM și mai ales că această lipsă de colaborare a actorilor cheie poate duce la
conflicte și la efecte adverse și ireversibile asupra factorilor de mediu, prezentăm în cele ce
urmează o rețea ideală de actori care ar trebui să fie implicați în fiecare etapă a procesului
EIM pentru a obține o eficiență mai mare (Fig. 9). Se remarcă o necesitate a unei colaborări
mai strânse între următorii actori: dezvoltator, autorități publice, practicieni EIM, părți
interesate/public și ONG-uri. Cu toate acestea, participarea activă a următorilor actori nu
trebuie subestimată pentru a realiza un proces eficient de EIM: instituții de
cercetare/academii, comunitatea de cercetare independentă, rețelele societății civile, experți
sau consultanți independenți, analiști cost-beneficiu și sociali, echipe de proiectare,
dezvoltare bănci sau instituții de finanțare și cercetători EIA (vezi Fig. 9).

Figura 9 - Rețea bimodală care ilustrează nivelul ideal de implicare a părților interesate în fiecare
etapă a procesului EIM din perspectiva cercetătorilor. Cercurile reprezintă etapele EIM; pătratele reprezintă
părțile interesate EIM; iar culoarea liniei reprezintă o etapă EIA. Mărimea nodurilor reprezentând etapele EIA a
fost determinată de valoarea scorului de centralitate.
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Întrebări la care răspunde Capitolul 3
1. Care sunt principalele beneficii impuse de implementare EIM?
2. Care sunt principalele constrângeri și slăbiciuni ale procedurii EIM?
3. Care sunt actorii implicați în luarea deciziilor?
4. Ce soluții există pentru întărirea procedurii EIM?

CONCLUZII
Începând cu 2015, majoritatea guvernelor s-au angajat să atingă cele 17 Obiective
de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de Națiunile Unite până în 2030 (Kanuri, Revi et al.
2016). Atingerea durabilității presupune mai multe procese de transformare conduse de
tehnologie, piața globală, profilul statelor și cetățenii acestora (Scoones 2016). În acest
context, procedura EIM poate fi un mecanism de guvernanță relevant pentru încorporarea
ODD-urilor (Kørnøv, Lyhne et al. 2020). Cu toate acestea, includerea ODD în procedura EIA
poate fi doar contextuală în unele țări, fără un impact real asupra durabilității.
Eficacitatea EIM depinde în mod substanțial de participarea și feedback-ul
publicului; cu toate acestea, pentru ca participarea publicului să fie eficientă, cetățenii ar
trebui să fie familiarizați cu procedura EIM și cu procesul din spatele acesteia (Lyhne, van
Laerhoven et al. 2017). Lipsa de coerență și transparență în rândul factorilor de decizie poate
împiedica publicul să participe activ la procedură. Într-o astfel de situație ar trebui inclusă o
definiție legală mai clară a participării publice deoarece, în multe cazuri ne confruntăm cu
„paradoxului funcționarilor” în care aceștia acceptă să implice publicul în procesul decizional,
păstrând aparențele democratice, dar în același timp nu doresc să împartă puterea de decizie
cu aceștia (O'Faircheallaigh 2010). Având în vedere experiența limitată de implementare a
EIM în România, calitatea scăzută a rapoartelor de impact asupra mediului, implicarea
limitată a publicului (Nita, Hossu et al. 2022) și lipsa de conștientizare oferită de mass-media,
procedura este percepută ca una birocratică, fără un impact real asupra sustenabilității
societății noastre. De cele mai multe ori, publicul românesc este reticent sau nu cunoaște

rolul pe care îl poate avea în luarea deciziilor. Acest comportament limitează rolul
EIM în asigurarea durabilității noilor proiecte și atenuarea impactului acestora
asupra mediului. Studii științifice anterioare au reliefat faptul că participarea
publicului în procesul de luare a deciziilor în țările post-comuniste rămâne limitată
din cauza lipsei de experiențe pozitive, a transparenței și a neîncrederii față de
factorii politici de decizie (Guasti 2016, Rozbicka, Kamiński et al. 2021).
Autoritățile și mass-media române ar trebui să-și intensifice eforturile de
atragere a cetățenilor la dezbaterile publice EIM. În plus, procedura actuală de
evaluare a impactului asupra mediului ar trebui să sufere mai multe modificări; de
exemplu, o campanie informativă mai complexă și mai creativă, care să indice
impactul potențial al proiectului respectiv și rolul publicului în găsirea soluțiilor
adecvate. Alte modificări în cadrul procedurii actuale pot include cerința legală a
unui număr minim de persoane pentru o dezbatere publică prin vizarea activă a
acelor persoane și instituții afectate de proiect.
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