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EDITORIAL
Rapoartele CCMESI includ recomandări pentru
administrația publică bazate pe rezultatele activităților de cercetare, cărți ori articole științifice
publicate de către membrii Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (Universitatea din București) în domeniul
protecției și conservării mediului.
Volumul 2 al Rapoartelor CCMESI propune subiecte de actualitate relaționate cu provocări la
care administrația publică centrală și locală nu
are încă răspunsuri adecvate. Rezultatele cercetărilor sunt considerate punct de plecare în
formularea recomandărilor relevante pentru Mediul urban (echitate urbană), Planificarea mediului (interacțiunea între oameni și animalele sălbatice) și Evaluarea impactului asupra mediului
(calitatea rapoartelor de evaluare a impactului
asupra mediului).
●● Primul articol abordează echitatea în accesul la spațiile verzi în mediile urbane din România. Echitatea, care ”înglobează înțelegerea
nevoilor și dorințelor populației și încercarea de
a le satisface în contextul în care resursele necesare pot varia”, este un concept pe care instituțiile publice și cele private trebuie să îl adapteze la condițiile biofizice și socioeconomice proprii. Astfel, dimensiunile echității (distributivă,
interacțională, procedurală) trebuie detaliate
prin înțelegerea unor aspecte relevante
(disponibilitatea, accesibilitatea fizică și financiară, atractivitatea, securitatea și pretabilitatea
pentru diferite funcționalități), raportate la diferite grupuri vulnerabile (persoane cu situație materială precară, copii și adolescenți, vârstnici,
persoane cu dizabilități, imigranți). Alegerea
spațiilor verzi pentru înțelegerea importanței
echității pentru promovarea dezvoltării durabile
în comunitățile umane este un exemplu excelent necesar instituțiilor publice și private.

●● Al doilea articol propune un subiect cvasiinexistent în politicile de amenajare și urbanism, respectiv interacțiunea dintre om și fauna
sălbatică. Apelurile la serviciul de urgență 112
sunt utilizate pentru a înțelege caracteristicile
interacțiunilor (de exemplu, intensitatea, frecvența, cauzele, consecințele, localizarea, speciile implicate).
●● Al treilea articol are o relevanță foarte
ridicată pentru evaluarea impactului asupra mediului. Procedura administrativă, coordonată de
Agențiile pentru Protecția Mediului, în scopul
obținerii acordului de mediu, se află evident întro criză. Formalismul cu care sunt abordate în
prezent toate etapele, precum și eficiența limitată în a contribui la menținerea/îmbunătățirea
calității mediului, fac ca această procedură să
necesite o corelare mult mai puternică cu țintele
strategiilor publice, cu rezultatele științifice și cu
nevoile populației. Monitorizarea sistematică a
calității rapoartelor de evaluare a impactului
asupra mediului, considerând criterii adecvate
(descrierea investiției, condiții locale, identificarea și evaluarea impacturilor cheie, alternative,
modalități de reducere a impacturilor, comunicarea rezultatelor) trebuie să devină o preocupare
permanentă a instituțiilor de mediu. Creșterea
calității rapoartelor de evaluare a impactului
asupra mediului devine un pas esențial ce trebuie realizat pentru atingerea obiectivelor de
durabilitate.
Cele trei articole incluse în numărul 2 al Rapoartelor CCMESI propun abordări realiste ale
unor provocări cu care instituțiile publice se confruntă. Sperăm ca rezultatele științifice prezentate, precum și recomandările să ofere idei utile
care să contribuie în final la îmbunătățirea eficienței activităților administrative.

Prof. univ. dr. Maria Pătroescu
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MEDIUL URBAN

ECHITATE ÎN ACCESUL LA SPAȚII VERZI URBANE
DIANA ANDREEA ONOSE, SIMONA R. GRĂDINARU, ANA-MARIA POPA, ANDREEA
RALUCA SLAVE

Context
Până în anul 2027 România va
trebui să scadă cu cel puțin 7%
numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, față de valoarea înregistrată
în anul 20201. Atingerea acestui
obiectiv depinde de eforturile depuse în diferite sfere ale societății, inclusiv modul în care cetățenii au acces la servicii publice. Echitatea reprezintă o țintă importantă în relație
cu reducerea sărăciei sau îmbunătățirea accesului la educație și servicii de sănătate, dar rămâne periferică în multe alte domenii, cum este
și cel al accesului la spații verzi.
La nivel urban, discrepanțele înregistrate în accesul la spații verzi de
calitate redau cel mai bine inechitatea. Grupurile vulnerabile, cum sunt
1

bătrânii, persoanele cu dizabilități,
persoanele cu situație materială
precară, grupurile etnice, imigranții,
se confruntă adesea cu lipsa unor
dotări adecvate, în concordanță cu
nevoile lor. De exemplu, bătrânii
sunt nevoiți să parcurgă distanțe
mari pentru a accesa un parc urban,
iar persoanele cu dizabilități se confruntă cu lipsa unui sistem de alei
care să le faciliteze deplasarea în
scaun rulant.
Identificarea, la nivel local, a grupurilor vulnerabile la inechitate în accesul spațiilor verzi, a dimensiunii
acestor grupuri, precum și a nevoilor fiecăruia, este necesară deopotrivă pentru a trasa o serie de măsuri de planificare dedicate, precum
și pentru a crea un cadru de suport
pentru factorii de decizie.

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027. http://
mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Anexa_HG_440_2022_MO_Partea_I_359Bis.pdf

Echitatea, alături
de incluziunea
socială, sunt
piloni de bază în
cadrul politicilor
de dezvoltare
urbană durabilă.
Scopul acestui
material este de a
clarifica
dimensiunile
conceptului
echitate în
planificarea
spațiilor verzi
urbane și de a
oferi autorităților
locale un punct
de plecare pentru
integrarea
aspectelor legate
de echitate în
politicile locale.
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Dimensiunile echității în contextul
spațiilor verzi urbane

Echitate în planificarea spațiilor
verzi urbane

De-a lungul timpului au fost propuse mai multe
concepte care vizează reducerea disparității în
accesul la servicii publice, inclusiv la spațiile
verzi urbane. Cele mai frecvent utilizate sunt
egalitatea și echitatea.

Orașele care doresc să îmbunătățească echitatea în accesul la spații verzi își pot direcționa
politicile astfel încât să asigure acoperirea următoarelor aspecte:

Egalitatea se referă la asigurarea acelorași
condiții și beneficii pentru întreaga populație, ea
fiind relevantă dacă toți membrii comunității au
aceleași nevoi și beneficiază de aceleași șanse
și oportunități. În general, egalitatea nu este
eficientă, deoarece profilul rezidenților din mediul urban este foarte divers, iar aceleași condiții
nu le pot satisface tuturor nevoile. De exemplu,
dacă toată populația ar locui la o distanță de
maxim 2 km față de un parc, ar exista persoane
care nu ar putea parcurge distanța pe jos sau
fără ajutor (de exemplu, bătrâni, copii).
Echitatea înglobează înțelegerea nevoilor și
dorințelor populației și încercarea de a le satisface în contextul în care nevoile pot varia în
funcție de grupul analizat. De exemplu, în proximitatea zonelor rezidențiale se pot amenaja locuri de joacă pentru copii și locuri pentru socializarea vârstnicilor, în timp ce terenurile de sport
și skatepark-urile pot fi planificate în parcuri, la
distanțe mai mari. Din punct de vedere operațional, există trei dimensiuni ale echității:
●● distributivă – se referă la distribuirea în
societate atât a costurilor, cât și a beneficiilor.
În cazul spațiilor verzi presupune distribuția lor
spațială eterogenă și vizează gradul în care
diferite grupuri se bucură de același nivel de
acces.
●● interacțională – vizează identificarea nevoilor, valorilor și preferințelor tuturor utilizatorilor și planificarea spațiilor verzi, astfel încât să
ofere un spațiu de interacțiune pentru aceștia;
implică asigurarea dotărilor și facilităților pentru
satisfacerea diferitelor nevoi ale acestora.
●● procedurală – se referă la implicarea reprezentanților grupurilor relevante (de exemplu,
societate civilă, ONG-uri), în procesul de luate
a deciziilor privind planificarea și modernizarea
spațiilor verzi.
Conceptul de echitate este mult mai potrivit
pentru trasarea măsurilor de planificare a spațiilor verzi urbane față de cel de egalitate, tocmai
pentru că se raportează la nevoile diverșilor
utilizatori.

Disponibilitatea – presupune asigurarea existenței spațiilor verzi în proximitatea locuințelor
sau a altor locuri frecventate des de populație.
Principalele acțiuni de planificare care vizează
acest aspect sunt crearea de spații verzi noi și
extinderea celor existente.
Accesibilitatea fizică – vizează facilitarea modului în care se pot frecventa spațiile verzi din
punct de vedere al accesibilității fizice și eliminarea unor potențiale bariere în accesarea lor.
Accesibilitatea spațiilor verzi poate fi limitată de
distanța la care se află, de apartenența sau nu
la domeniul public, de starea precară a infrastructurii rutiere din proximitate sau interior, de
lipsa unor elemente care să asigure accesul
anumitor tipuri de vizitatori (de exemplu, rampe
de acces pentru cărucioare sau scaun cu rotile), de inexistența ori subdimensionarea liniilor
de transport în comun care duc către spațiile
verzi.
Accesibilitatea din perspectivă financiară –
presupune eliminarea sau reducerea costurilor
pentru accesarea spațiilor verzi pentru anumite
grupuri de utilizatori. Acest aspect este foarte
relevant pentru utilizatorii cu venituri scăzute,
cum sunt bătrânii ori membrii grupurilor marginalizate.

Atractivitatea – se referă la gradul în care spațiile verzi răspund nevoilor, dorințelor și așteptărilor vizitatorilor în general și anumitor categorii
de utilizatori în particular. Atractivitatea este
evaluată prin numărul și diversitatea dotărilor,
facilităților și elementelor de peisaj din cadrul
spațiilor verzi, dar și prin varietatea activităților
ce pot fi realizate de către și pentru vizitatori.
Securitatea – ia în considerare elementele care îi fac pe oameni să se simtă confortabil în
interiorul spațiilor verzi (de exemplu, reducerea
criminalității, instalarea unor camere de supraveghere, prezența personalului de securitate)
sau dotări care să asigure desfășurarea activităților recreative în condiții de siguranță (cum ar
fi îngrădirea locurilor de joacă aflate în proximitatea carosabilului sau echipamente întreținute
corespunzător în spațiile de joacă).
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Pretabilitatea pentru mers pe jos sau în scaun rulant – se referă la ușurința cu care spatiile verzi pot fi accesate de către diverse categorii de populație. Vizează în mod direct elementele de design al spațiilor verzi, cum ar fi existența rampelor care să asigure accesul cărucioarelor pentru copii sau asigurarea existenței
unor porțiuni fără scări pentru a permite utilizarea spațiilor verzi de către bătrâni.

dizabilități—pentru a permite accesul acestora
la spații verzi este necesară existența unei infrastructuri adecvate, imigranții—pot avea nevoi diferite în funcție de cultura din care provin).
Grupuri vulnerabile

Dimensiune grup
(nr. persoane)

Persoanele cu situație materială precară

5.6 milioane

Vârstnici (peste 65 ani)

3.5 milioane

Grupurile vulnerabile la inechitate

Copii (sub 15 ani)

3.2 milioane

Pe baza literaturii de specialitate și a normelor
de incluziune socială din România au fost identificate șapte categorii de persoane care reprezintă grupuri vulnerabile din perspectiva utilizării spațiilor verzi: persoanele cu situație materială precară—reprezintă cel mai numeros
grup la nivel național (Tabel 1) și locuiesc adesea în zone cu acces redus la spații verzi de
calitate; vârstnicii—au o mobilitate mai redusă
decât a celorlalți adulți, ceea ce face necesară
existența spațiilor verzi în imediata apropiere a
locuinței (Figura 1); copiii—pot parcurge distanțe limitate ceea ce face necesară existența
spațiilor verzi, dotate corespunzător vârstei, în
apropierea zonelor rezidențiale; adolescenții—nevoile lor sunt axate pe existența infrastructurilor și dotărilor care să le permită realizarea unor activități cât mai variate; minoritățile
etnice—locuiesc adesea în zone cu acces limitat la spații verzi de calitate; persoanele cu

Grupuri etnice

2.1 milioane

Adolescenți (între 15-19 ani)

0.9 milioane

Persoanele cu dizabilități

0.9 milioane

Imigranți

0.05 milioane

Tabel 1. Dimensiunea grupurilor vulnerabile în România în anul 2021
Sursa: Institutul Național de Statistică

Rolul
strategiilor
integrate
de
dezvoltare în planificarea echitabilă a
spațiilor verzi din România
Strategiile integrate de dezvoltare urbană sunt
unul dintre instrumentele de planificare utilizate
de către orașe pentru a propune soluții pentru
problemele sociale și de mediu. Deși joacă un
rol din ce în ce mai important în cadrul sistemului de planificare, inclusiv în managementul

Figura 1. Accesibilitatea fizică a parcurilor urbane pentru a) vârstnici și b) adulți în Municipiul București. Analiza ia în considerare viteza diferită de deplasare a celor două grupuri
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spațiilor verzi, o analiză realizată în cadrul
CCMESI în anul 2022 a scos în evidență faptul
că foarte puține orașe folosesc strategiile ca
instrument pentru a promova orașe incluzive.
Analiza a inclus 242 de strategii integrate de
dezvoltare urbană (câte una per oraș), implementate în perioada 2014-2020. Rezultatele au
scos în evidență faptul că:
●● aproximativ 85% dintre strategii au
abordat problema spațiilor verzi urbane, dar
contribuția acestor spații la creșterea incluziunii sociale a fost menționată explicit în
numai 5,4% dintre strategii.
●● strategiile nu fac, în general, legătura
dintre nevoile grupurilor vulnerabile și planificarea spațiilor verzi, astfel că doar 22%
dintre ele având măsuri sau proiecte propuse în
această direcție.
●● strategiile se axează în principal pe
nevoile copiilor, adolescenților și vârstnicilor, în timp ce minoritățile etnice și persoanele
aflate în situații precare sunt aproape complet
ignorate.

Recomandări
Este necesară mai multă atenție în planificarea
spațiilor verzi pentru ca ele să poată răspunde
optim nevoilor grupurilor vulnerabile. În acest
sens a fost elaborat un set de recomandări:
Abordare integrată a planificării echitabile a
spațiilor verzi. Abordările moderne sugerează
creșterea oportunităților de finanțare și a beneficiilor complementare în contextul integrării
spațiilor verzi în soluțiile propuse pentru rezolvarea altor provocări la nivel urban. Asocierea
lor cu alte tipuri de infrastructuri (ex. de transport) sau domenii (ex. schimbările climatice)
favorizează creșterea conștientizării valorii și
importanței lor.
Recunoașterea explicită a relației dintre planificarea spațiilor verzi și incluziunea socială. Această relație ar trebui prezentată explicit
în strategiile de dezvoltare urbană deoarece ele
reprezintă instrumente în procesul de luare a
deciziilor. Evidențierea acestor aspecte ar putea folosi ca punct de plecare pentru proiecte
referitoare la echitate și incluziune în planificarea spațiilor verzi.

Diversificarea categoriilor de spații verzi. În
prezent accentul, atât la nivel de planificare, cât
și de finanțare, se pune pe parcuri. Este necesară acordarea unei atenții mai mari spațiilor
verzi din cadrul cartierelor rezidențiale, care deservesc populația cu mobilitate redusă, cum ar
fi copiii de vârste mici și persoanele vârstnice.
Planificarea colaborativă și implicarea grupurilor vulnerabile. Autoritățile publice ar trebui să facă eforturi pentru ca toți actorii interesați, inclusiv grupurile vulnerabile, să fie reprezentate în cadrul sesiunilor de consultare publică, crescându-le vizibilitatea și apelând la soluții
complementare (ex. platforme digitale, întâlniri
în spații informale cum ar fi zonele verzi vizate
de proiecte).
Creșterea transparenței și accesului la date.
Disponibilitatea datelor, inclusiv în format spațial poate contribui la creșterea implicării populației, inclusiv a grupurilor vulnerabile, în generarea unor soluții optime pentru planificarea spațiilor verzi.
Stabilirea unor indicatori de monitorizare a
echității în planificarea spațiilor verzi. Se
poate evalua astfel fezabilitatea implementării
măsurilor relaționate cu echitatea în toate etapele planificării și realizării spațiilor verzi.

Contactați-ne
Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de
Impact (CCMESI), Universitatea din București.
Pagina web:https://ccmesi.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/
Persoana de contact: Diana Andreea Onose,
E-mail: dianaandreea.onose@g.unibuc.ro
Informațiile prezentate sunt rezultatul studiilor:
Grădinaru S.R., Onose D.A., Oliveira E. Slave A.R., Popa
A.M., Gavrilidis A.A. (2022) Equity in urban greening: Evidence from strategic planning in Romania, Landscape and
Urban Planning 230. https://doi.org/10.1016/j.landur
bplan.2022.104614
Finanțare
Studiile au fost finanțate de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) ca parte a proiectului
SmallGreen (PN-III-P1-1.1-TE-2019-1543). Opiniile exprimate aparțin în totalitate autorilor.
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PLANIFICAREA DE MEDIU

INTERACȚIUNEA OM - FAUNĂ SĂLBATICĂ, O REALITATE
IGNORATĂ
Mihai I. Pop, Ioan Cristian Iojă, Simona R. Grădinaru

Context
România este considerată una dintre țările europene cu habitate naturale pe suprafețe mari, ce adăpostesc o biodiversitate diversă, mult
peste media Uniunii Europene
(UE). La aceasta contribuie nivelul
de urbanizare mai redus decât în
alte țări europene, precum și existența unor regiuni naturale destul
de compacte, cum sunt Munții Carpații și Delta Dunării. Din acest motiv, în orașe și în localitățile rurale
nu lipsesc interacțiunile dintre oameni și fauna sălbatică, ce prezintă specificități care necesită o cercetare detaliată.
Identificarea și înțelegerea caracteristicilor interacțiunilor oameni - fauna sălbatică, inclusiv a factorilor
care le influențează, este necesară
deopotrivă pentru a asigura o protecție corespunzătoare a comunităților umane, un nivel de conservare

optim pentru fauna sălbatică și un
suport adecvat autorităților de management, în scopul asigurării unei
coexistenței durabile. Acest deziderat devine cu atât mai util în contextul în care publicul își dorește o mai
mare apropiere față de natură, iar
autoritățile sunt interesate de limitarea riscurilor și conflictelor. Interesul
pentru interacțiunile dintre oameni
și fauna sălbatică a crescut în ultimii ani, pe măsură ce au devenit
din ce în ce mai perceptibile impacturi negative (de exemplu, pagube
materiale, victime umane). La nivel
național au fost promovate acte legislative care au urmărit dezvoltarea de mecanisme mai eficiente
pentru reducerea impacturilor negative. Majoritatea noilor reglementări
vizează specia urs și ignoră alte
specii cu care oamenii interacționează în mod curent, inclusiv în
orașe.

În România în
perioada 20152020 au fost
primite circa
21.000 de apeluri
la 112 privind
interacțiunea cu
animalele
sălbatice, 20%
dintre acestea
venind din mediul
urban.

Scopul acestui
material este de a
evidenția
existența trecută,
prezentă și
viitoare a
interacțiunilor om
- faună sălbatică
în localitățile din
România.
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Percepții față de animalele
sălbatice
Fără nicio excepție, toate orașele din România
adăpostesc specii de faună, de la insecte până
la mamifere, de la specii sălbatice până la specii dependente de om, de la specii care trăiesc
în medii naturale până la cele care stau exclusiv în zonele construite ale orașelor. Unele specii ne atrag atenția, altele sunt complet ignorate. Vizibilitatea anumitor specii, și prin urmare
percepția publică, este condiționată de interesul față de anumite categorii de interacțiuni.
Multe specii ne sunt complet indiferente, interacțiunile cu acestea fiind neutre, neavând niciun impact perceptibil asupra noastră (de
exemplu, mierlele, ciocănitorile, vrăbiile); de
altele suntem atrași din diferite motive, iar cu
acestea dezvoltăm interacțiuni pozitive (de
exemplu, lebedele, rațele și gâștele, căprioarele); unele, ne deranjează, ne provoacă pagube
sau ne amenință securitate, generând interacțiuni negative (de exemplu, șobolanii, căpușele,
ciorile); cu unele specii putem să dezvoltăm, în
funcție de context, atât interacțiuni pozitive, cât
și negative (de exemplu, ursul, porumbeii).
Atenția noastră, și prin urmare și a factorilor
de decizie, este orientată dominant către
acele specii și acele tipuri de interacțiuni
care duc la impacturi negative, care sunt mai
vizibile publicului, fiind atractive inclusiv pentru
a fi promovate în mass-media. Dacă în zonele
rurale accentul este pus pe pagubele provocate
de către urs, lup ori mistreț fermelor de animale
sau culturilor agricole, în orașe, accentul este
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pus, predominant, pe percepția unor amenințări
la adresa securității individuale ori colective.
Chiar dacă cel mai vizibil este faptul că omul
este amenințat de fauna sălbatică, există un
număr apreciabil de cazuri în care fauna sălbatică este victima accidentelor rutiere și feroviare, ori a altor amenințări cauzate direct (de
exemplu, braconaj) sau indirect de către om.
Abordarea ce formează prezentul cadru de
guvernanță națională și locală în România
este axată pe interacțiunile negative cu speciile sălbatice. Cadrul de guvernanță este orientat spre eliminarea/reducerea riscurilor cauzate de fauna sălbatică asupra securității și sănătății umane (de exemplu, prin rănire sau transmitere de boli), de diminuare a pagubelor (de
exemplu aduse culturilor agricole și animalelor
domestice), ori de reducere a disconfortului (de
exemplu, miros, zgomot). Acest tip de abordare
apare în completă discordanță cu tendința
de apropiere de natură a cetățenilor din orașe, care impune necesitatea dezvoltării unor
abordări care să asigure un minim de protecție
și pentru fauna sălbatică.
Percepția oamenilor asupra unor specii nu
este echivalentă cu rolul acestora în cadrul
ecosistemelor naturale și antropice. Dincolo
de percepția față de riscul reprezentat de anumite specii, spectrul de interacțiuni este foarte
amplu și divers. Speciile de albine, lilieci sau
reptilele sunt considerate dezagreabile și periculoase de mulți locuitori ai orașelor, dar ele
generează servicii ecosistemice critice pentru
comunităților umane (de exemplu, polenizare,
controlul populaților de insecte).

Figura 1. Apeluri la serviciul de urgență 112 privind interacțiunea cu fauna sălbatică pe categorii de apeluri în perioada
22015-2020 (Sursa: Serviciul de Telecomunicații Speciale)
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Dinamica interacțiunilor din
prisma apelurilor la 112
În perioada 2015 - 2020, circa 21.000 de apeluri la serviciul de urgență 112 au avut ca
obiectiv reclamarea unei interacțiuni cu un
animal sălbatic. În majoritatea situațiilor, apelanții au reclamat un potențial risc față de om și
semnificativ mai puține apeluri au avut legătură
cu animale aflate în dificultate. Mai mult de jumătate din apeluri au fost realizate pentru semnalarea unor accidente rutiere care au implicat
fauna sălbatică (Figura 1). Principalele specii
implicate în interacțiuni au fost căprioara
(12.018 apeluri), ursul (3.122), mistrețul (2.156
apeluri), șerpii (2.865). Alte specii pentru care a
fost apelat serviciul 112 au fost vulpea, cerbul,
lupul, bursucul, dihorul și jderul. Aproximativ
20% dintre apeluri semnalează interacțiuni
în mediul urban sau în zonele peri-urbane.
Tendința acestui tip de apeluri este în creștere,
în special pentru a semnala interacțiuni cu urși
și mistreți.

Factori ce influențează interacțiunea om-faună sălbatică
Interacțiunile om-faună sălbatică nu sunt întotdeauna predictibile, însă există anumiți factori
socio-ecologici care le influențează. Prezentăm
câțiva factori, în funcție de caracterul interacțiunii.
Interacțiuni intenționale. Observarea faunei
sălbatice sau a ecosistemelor naturale oferă
perspectiva unor interacțiuni pozitive. Pădurile,
lacurile, parcurile urbane sunt locuri în care este foarte probabil să putem vedea diferite specii
de faună sălbatică, fără a ne expune la riscuri.
Acest tip de interacțiune este intenționată, oamenii căutând apropierea de faună sau de
cadrul natural ce se constituie ca habitat
pentru faună. Starea de satisfacție, serviciile
de recreere sau cele educaționale oferite de
cadrul natural, în care există și fauna sălbatică,
este unul dintre motivele ce susțin interesul
crescut pentru zonele care oferă șanse ridicate
pentru a vedea fauna sălbatică.
Interacțiuni accidentale. La polul opus se află
interacțiunile negative ce pot genera conflicte și
care au, în mare parte, un caracter accidental.
Caracterul accidental al conflictelor este însă
favorizat de anumiți factori ecologici și/sau sociali. De exemplu, construcțiile din proximitatea pădurii sunt mai expuse riscului de a fi
vizitate de animale sălbatice decât cele din
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centrul localității. Problema de fond este că nu se
poate interveni ușor asupra factorilor compoziționali și structurali ai unor peisaje culturale. De
exemplu, nu putem reloca sute de case aflate în
proximitatea pădurii sau nu putem defrișa suprafețe mari de pădure doar pentru a preveni interacțiunile nedorite. Însă, putem face cunoscut
faptul că avantajele unei vieți confortabile în proximitatea unui spațiu natural sunt însoțite de riscurile de a fi parte activă a unor interacțiuni cu
fauna sălbatică.
Interacțiuni circumstanțiale. Unul dintre factorii
ce favorizează apariția accidentelor rutiere în care este implicată fauna sălbatică este creșterea
numărului de autovehicule aflate în circulație pe
drumurile din România. Există o relație directă
între această creștere și evoluția numărului de
apeluri 112 pentru raportarea accidentelor rutiere
cu fauna sălbatică (Figura 2). Dincolo de acest
factor general există însă și factori circumstanțiali, cum sunt vizibilitatea drumului și oboseala
șoferului. Și în cazul pagubelor produse de urși
factorul circumstanțial este reprezentat de existența unor atractanți (de exemplu, resturile de
mâncare de pe marginea drumurilor). Factorii
circumstanțiali sunt cei ce pot fi și ar trebui
să fie controlați. Un sector de drum cu vizibilitate redusă, depozite de deșeuri menajere ce atrag
urșii și vulpile, hrănirea necorespunzătoare a păsărilor, sunt factori ce nu pot fi controlați la nivel
național, însă pot fi gestionați la nivel local. Prin
urmare, prevenirea interacțiunilor negative, sau
după caz promovarea celor pozitive, trebuie realizată de către autoritățile și comunitățile locale.
Abordare problemelor la nivel local este susținută
și de faptul că distribuția interacțiunilor este
neuniformă în timp și spațiu, iar modelele de
interacțiune nu sunt copiate la indigo de la o localitate la alta. Speciile cu care putem interacționa în zona montană (de exemplu, urs) sunt diferite ce cele cu care interacționăm în zonele deluroase sau la câmpie (de exemplu, șerpi).

Figura 2. Evoluția numărului de apeluri 112 pentru raportarea accidentelor rutiere cu animale sălbatice și evoluția
parcului auto național, în perioada 2015 - 2020.
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Recomandări
Este puțin probabil ca în viitor numărul de interacțiuni dintre oameni și fauna sălbatică să scadă. Așadar, recomandăm:

interacțiuni pozitive, a experiențelor diferitelor
persoane sau a factorilor de influentă. Informațiile sunt extrem de utile în analiza interacțiunilor dintre oameni și fauna sălbatică.

Includerea unor informații privind interacțiunile dintre oameni și fauna sălbatică sau
potențialul de manifestare a acestora în actele legislative și în documentele de planificare cum sunt strategiile și planurile integrate
de dezvoltare urbană, planurile de acțiune pentru mediu sau rapoartele de mediu. În cadrul
acestor documente, recomandăm acordarea
unei atenții cel puțin egale interacțiunilor pozitive și celor negative. Atenția noastră este adesea captată de interacțiunile negative însă
identificarea, analiza și promovarea interacțiunilor pozitive are rolul de a contribui la creșterea calității vieții în zonele locuite.
Integrarea diferitelor surse de informații.
Deoarece colectarea de date și analiza acestora nu este o sarcină simplă, recomandăm utilizarea următoarelor surse de date:
●● Dosare de solicitare a compensațiilor
pentru pagubele produse de animale sălbatice. Informațiile sunt disponibile la Agențiile
pentru Protecția Mediului și la Garda Forestieră. Dosarele conțin informații relevante privind
specia ce a produs paguba, contextul în care a
avut loc sau evaluări economice ale pierderilor.
Aceste informații sunt utile pentru a carta zonele expuse la riscuri.
●● Apelurile la Serviciul de Urgență 112.
Nu conțin informații complete privind fiecare
interacțiune, însă baza de date colectate de
STS permite urmărirea tendințelor diferitelor
categorii de interacțiuni, cartarea unor zone de
risc (de exemplu, zone cu risc la accidente rutiere ce implică fauna sălbatică). Deoarece apelul la 112 declanșează, cel puțin în cazul ursului, aplicarea OUG 81/2021 și constituirea unei
echipe de intervenții, informații suplimentare
sunt disponibile în rapoartele de activitate.
●● Chestionare aplicate cetățenilor. Ele
permit colectarea informațiilor privind interacțiunile cu fauna în localități și monitorizarea percepției publicului față de acestea. Ele pot fi implementate cu costuri reduse cu o periodicitate
de 3-5 ani. Datele colectate pot reflecta acceptanța publicului față de deciziile administrative.
●● Media și social media. Paginile de web

ale instituțiilor media precum și conturile publice de social media oferă un fond consistent de
informație necesar în identificarea tipurilor de

Figura 3. Potențialul de apariție a atacurilor de urs asupra bovinelor în Carpații Orientali.

Realizarea hărților de risc privind probabilitatea de apariție a interacțiunilor. Acestea
sunt instrumente utile în stabilirea unor măsuri
preventive și planificarea resurselor. Ele pot fi
realizate la nivel local, județean sau național.
Complexitatea lor poate varia în funcție de informațiile disponibile. Un exemplu de hartă
complexă privind potențialul de apariție al unor
interacțiuni cu animalele sălbatice poate fi dezvoltat plecând de la o bază de date cu locațiile
unde au avut loc interacțiunile (Figura 3).
Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile
competente. Dincolo de cadrul legal, eficiența
măsurilor este direct dependentă de gradul de
colaborare între instituții. Este necesar ca
această colaborare să definească în limbaj comun problemele și modul lor de soluționare.
Contactați-ne
Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de
Impact (CCMESI), Universitatea din București.
Pagina web:https://ccmesi.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/
Persoana de contact: Mihai I. Pop
E-mail:
Finanțare
Studiul au fost finanțat de către Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) ca parte a proiectului URBANWILD (PN-III-P1-1.1-PD-2019-1207). Opiniile exprimate
aparțin în totalitate autorilor.
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EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII RAPOARTELOR PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Andreea Niță, Constantina Alina Hossu, Cristina-Gabriela Mitincu, Ioan Cristian Iojă

Context
Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) se dorește a fi un instrument obiectiv care integrează cerințele de mediu
pentru a preveni potențialele impacturi negative ale proiectelor, precum
și pentru a maximiza efectele pozitive ale acestora.
Procedura EIM are capacitatea de
a comunica informații importante
factorilor de decizie cu privire la impacturile care caracterizează proiectele, îndrumându-i să acționeze
și să decidă în favoarea protecției
mediului sau pentru menținerea
unei relații armonioase între mediu
și dezvoltare.

În prezent, tranziția societății și economiei către durabilitate reprezintă
una dintre cele mai mari provocări
globale. În condițiile în care este
aplicată corect, procedura EIM poate îndeplini eficient 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.
Sarcina de a conduce procedura
EIM revine Agenției pentru Protecția Mediului, în funcție de amplasamentul proiectului. Toate cele 41 de
județe, plus municipiul București, au
câte o Agenție pentru Protecția Mediului care este responsabilă pentru
aplicarea Directivei europene EIA.

Procedura EIM
reprezintă unul
dintre cele mai
importante
instrumente
instituționale de
evaluare a
potențialelor
impacturi
semnificative
asupra mediului
generate de
implementarea
proiectelor.
Scopul acestui
material este de a
prezenta
rezultatele
analizei calității
RIM-urilor
elaborate la
nivelul României
și de a oferi
recomandări
pentru
îmbunătățirea lor.
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Despre RIM-uri
RIM-urile sunt instrumente instituționale care
pot oferi sprijin factorilor de decizie. Pentru a
reprezenta o sursă valoroasă de cunoștințe,
atât observațiile științifice incluse în RIM-uri, cât
și cunoștințele experiențiale, trebuie să fie calitative. De regulă, RIM-urile cuprind o descriere
a investiției propuse, efectele acesteia 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 RIMurilor, în timp ce Anexa IV a directivei detaliază
aceste cerințe.

Evaluarea calității RIM-urilor
Rezultatele obținute au evidențiat că 11 dintre
cele 21 de RIM-uri analizate (elaborate în perioada 2014-2020, care vizează investiții din
mediul urban din domeniul rezidențial, agrement/turism, sanitar, spații verzi) au fost încadrate ca având o calitate nesatisfăcătoare,
obținând scoruri de D, E și F pe o scară de la A
la F, unde A înseamnă calitate excelentă, iar F
calitate foarte slabă. Cele mai multe dintre
RIM-uri (în număr de 9) au fost încadrate ca
fiind nesatisfăcătoare și au obținut scorul D
- calitate moderată. Niciun RIM nu a obținut
unul dintre cele două scoruri extreme, A sau F
(Figura 1, Figura 2).
Calitatea RIM-urilor a fost evaluată pe baza
unui protocol de evaluare care cuprinde patru
dimensiuni (Figura 3).

Prima dimensiune de evaluare face referire
la descrierea investiției și a condițiilor locale existente. În urma evaluării s-a observat că:
●● În general, atunci când s-a descris investiția,
au lipsit diagramele, planurile și hărțile cu proiectarea caracteristicilor fizice ale proiectului
propus (expresia vizuală a investiției).
●● Au fost utilizate surse de date inadecvate,
provenite în principal din rapoarte administrative publice sau date statistice neactualizate.

●● Prezentarea modalităților prin care au fost
obținute cantitățile de deșeuri preconizate s-a
realizat într-o manieră succintă sau a lipsit.
●● Prezentarea categoriilor de factori de mediu
(zgomotul, calitatea aerului, a apei și a solului)
s-a realizat pe baza unei metodologii prezentată, în majoritatea cazurilor, destul de succint.
A doua dimensiune de evaluare se referă la
identificarea și evaluarea impacturilor cheie.
La nivelul RIM-urilor analizate s-a observat că:
●● S-au făcut foarte puține referiri la actorii
afectați sau interesați, mai ales din perspectiva
preocupărilor acestora și a modului în care au
fost considerate aceste preocupări.
●● Impacturile asupra calității aerului, apei și
zgomotului/vibrațiilor au fost mai frecvent abordate în detrimentul celorlalți factori de mediu
(de ex., peisaj, biodiversitate sau aspecte socio
-economice).
●● Descrierea interacțiunii dintre factorii de mediu (de ex., ființe umane, faună și floră, sol,
apă, aer și climat, peisaj, bunuri materiale, patrimoniu cultural) a lipsit în majoritatea RIMurilor.

Figura 1. Scorurile generale obținute la nivelul celor 21 de RIM-uri
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Figura 2. Scorurile pentru cele patru dimensiuni de evaluare obținute la nivelul celor 21 de RIM-uri

●● În majoritatea cazurilor identificarea și evaluarea impacturilor s-a realizat pe baza opiniilor
și a experienței anterioare.

●● Echipa tehnică nu a fost întotdeauna descrisă
cu precizie din perspectiva pregătirii și calificării
membrilor săi.

●● Au existat 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.

●● 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 nontehnic.

A treia dimensiune de evaluare se referă la
alternative și reducerea impacturilor. Rezultatele obținute au arătat că:
●● Alternativele legate de amplasament au fost
prezentate într-un număr redus de RIM-uri, fiind obținut un scor în general nesatisfăcător.
Alternativele tehnice au fost prezentate mai
frecvent.
●● 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.
●● Au fost menționate doar la nivel general aspectele legate de angajamentul investitorului
față de măsurile de eliminare/ atenuare/ compensare a impacturilor negative semnificative,
precum și cu privire la capacitatea de implementare a acestora.
A patra dimensiune de evaluare implică comunicarea rezultatelor. În urma evaluării s-a
constatat că:
●● Inteligibilitatea informațiilor se leagă de lipsa
în majoritatea cazurilor a rezumatelor la nivelul
fiecărui capitol prezentat.
●● În multe dintre RIM-urile analizate, a lipsit
lista completă de referințe și glosarul cu definițiile termenilor tehnici.

Factorii care afectează calitatea RIM
-urilor
Sursele de date utilizate în elaborarea RIMurilor. Sursele de date utilizate ar trebui să includă înregistrări obținute prin cercetare de către
echipa de elaboratori sau studii efectuate de autoritățile publice și/sau alte grupuri de interes. În
vederea elaborării RIM-urilor pe baze de date
corecte, cuprinzătoare și actuale, este esențială
(a) consultarea planurilor și politicilor locale existente, (b) colectarea altor date necesare pentru a
determina care ar putea fi starea mediului în absența proiectului, luând în considerare fluctuațiile
naturale și activitățile antropice.
Modalitatea de identificare și evaluare a impacturilor generate de proiecte. Evaluarea impacturilor trebuie să se bazeze pe o justificare
obiectivă, întemeiată pe criterii cantitative sau
măsurători cu intervale ori limite de încredere clar
delimitate. Pot fi luate în considerare o gamă largă de impacturi și pot fi oferite explicații adecvate
a metodelor utilizate pentru a prognoza și a evalua respectivele impacturi.
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Considerarea proiectului în toate etapele de
dezvoltare. Un aspect esențial este legat de
impacturile reziduale și incertitudinile care rezultă în urma implementării măsurilor de protecție a mediului, în condițiile în care impacturile
negative nu pot fi complet eliminate din spațiul
unde este implementată investiția. În acest
sens, trebuie identificate măsuri clare de monitorizare și detaliate planurile de evaluare a progresului proiectului.
Potențialul de integrare a opiniilor și preocupărilor actorilor afectați sau interesați.
Implicarea actorilor afectați sau interesați este
importantă în toate fazele proiectului. Astfel,
evaluarea proiectului și a implicațiilor acestuia,
considerând preocupările și interesele personale, este absolut necesară pentru a integra în
conținutul RIM-urilor aspectele care pot afecta
bunăstarea acestora.
Modul de comunicare a informațiilor cuprinse în RIM-uri. Prezentarea informațiilor cuprinse în RIM-uri într-un format accesibil pentru toți
actorii afectați sau interesați reprezintă o componentă importantă a unor documente.

Recomandări
Pentru îmbunătățirea calității RIM-urilor din România este necesară:
Creșterea implicării autorităților publice (în
special a Agențiilor pentru Protecția Mediului) în perfecționarea procedurii EIM. Acestea ar trebui să desfășoare o evaluare sistematică a calității RIM-urilor, să monitorizeze periodic progresul proiectelor aprobate prin procedura EIM și să contribuie la îmbunătățirea performanței și practicii de mediu în general.
Implementarea unei proceduri cu adevărat
transparentă. Prin dezvoltarea unei baze de
date cu acces deschis care să cuprindă proiectele propuse, care să fie actualizată permanent,
unde actorii interesați pot identifica cu ușurință
stadiul de implementare și acțiunile de monitorizare aferente fiecărui proiect aprobat prin procedura EIM.
Utilizarea în elaborarea RIM-urilor a surselor
de informații adecvate și actualizate. Acest
lucru este esențial pentru identificarea corespunzătoare a impacturilor de mediu și a măsurilor de eliminare/ atenuare/ compensare a impacturilor negative. Astfel, sunt considerate informațiile relevante privind condițiile sociale,
economice și ecologice, atât la nivel național,

cât și la nivel local. RIM-urile trebuie să cuprindă informații calitative pentru a comunica informații adecvate factorilor de decizie și publicului
în vederea sprijinirii unor decizii corect informate.
Creșterea nivelului de implicare a publicului. Unul dintre cele mai importante puncte forte ale procedurii EIM este reprezentat de stimularea conștientizării cu privire la importanța protecției mediului în rândul grupurilor de actori
interesați de la toate nivelurile. Implicarea publicului care ar putea beneficia de implementarea proiectului (sau ar putea fi prejudiciat de
acesta) reprezintă o etapă necesară în vederea
asigurării unei bune desfășurări a procedurii
EIM.
Creșterea gradului de colaborare în luarea
deciziilor. Procedura EIM înglobează probleme complexe care necesită colaborare între
experți și grupurile relevante de actori interesați
(inclusiv cetățenii). Acest lucru poate contribui
decisiv la asigurarea unei bune desfășurări a
procedurii EIM, precum și la diseminarea
exemplelor de bune practici.

Contactați-ne
Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de
Impact (CCMESI), Universitatea din București.
Pagina web:https://ccmesi.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/
Persoana de contact: Andreea Niță
E-mail: andreea.nita@cc.unibuc.ro
Informațiile prezentate sunt rezultatul studiului:
Niță A., Hossu C.A., Mitincu C.G., Iojă I.C. (2022) A review of the quality of environmental impact statements with
a focus on urban projects from Romania, Ecological Informatics 70, 101723. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.

2022.101723
Finanțare
Studiile au fost finanțate de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) ca parte a proiectului CoEIA
(PN-III-P1-1.1-TE-2019-1039). Opiniile exprimate aparțin
în totalitate autorilor.
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ACTIVITĂȚILE CCMESI 2022—2023
Proiecte de cercetare în derulare
Biodiversitate
•

Managementul adecvat al speciilor invasive în Romania, în conformitate cu REGULAMENTUL (EU) 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invasive (2018-2022).

•

URBANWILD — O analiză sistematică a factorilor sociali și de peisaj ai coexistenței omfaună sălbatică (2020-2022).

•

ConHab — Integrarea metodelor de evaluare a conectivității habitatelor în aplicații suport
pentru decizii de conservare a biodiversității în rețeaua Natura 2000 (2022-2024).

•

INVASI-PLANT — Planificarea spațială a activităților de management a speciilor alogene
din Romania (2022-2024).

Mediul urban și planificare
•

SMALLGREEN — Contribuția infrastructurii verzi de mici dimensiuni in asigurarea echității în mediile urbane (2020-2022).

•

FoodPLand — Integrarea preocupărilor privind hrana în politicile urbane în contextul
schimbărilor în modul de utilizare a terenurilor și relocarea producției agricole (20202022).

•

HealthyNature — Evaluarea rolului soluțiilor bazate pe natură pentru orașe sănătoase
(2020-2022).

•

CoPlan — Dezvoltarea unor noi abordări în domeniul planificării colaborative pentru
creșterea sustenabilității orașelor (2020-2022).

Evaluare de impact
•

COEIA — Beneficiile și constrângerile luării deciziilor de comun acord în România. De la
participarea publicului la procedura colaborativă de evaluare a impactului asupra mediului
(2020-2022).

Diseminarea activităților științifice prin intermediul rețelelor sociale
•

Centre for Environmental Research and Impact Studies—https://www.facebook.com/
CCMESI

•

Managementul Speciilor Invazive din România—https://www.facebook.com/InvaziveRO

•

HealthyNature.ro—https://www.facebook.com/HealthyNature.ro

•

ConHab— https://www.facebook.com/ConectivitateFragmentare
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