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Structura programului PORBI

5 Obiective de
politică

11 Obiective
specifice

8 Priorități

40 Tipuri de
acțiuni

Aspecte de mediu
Conf. HG 1076/2004:
1. Biodiversitate
2. Populaţie şi sănătatea umană
3. Sol şi utilizarea terenurilor
4. Apă
5. Aer
6. Factori climatici
7. Valori materiale
8. Patrimoniu cultural
9. Peisaj

Suplimentar:
1. Eficienţă energetică
2. Transport durabil
3. Economie circulară

Metodologia de evaluare a stării actuale a aspectelor de mediu şi
„Alternativa 0”
Alternativa 0 reprezintă analiza evoluției stării mediului în absența implementării programului
↑

Starea mediului se îmbunătățește

→

Starea mediului se menține

↓

Starea mediului se înrăutățește

Starea actuală a mediului şi Alternativa 0 – exemplu
Aspect de mediu

Biodiversitate

Existenţa unor specii şi habitate de interes comunitar ce au starea de
Stare de conservare
conservare nefavorabilă

Rata natalităţii şi
populația tânără

Condiții etnice

Populația şi
sănătatea
umană

Situația actuală

Scăderea numărului populației tinere (15-29 de ani), precum şi a
ratei natalității
Populația predominantă este reprezentată de români.

Perspective

Alt.
“0”

Se menţine starea de conservare în absenţa unor
proiecte ambiţioase de conservare a
biodiversităţii/reconstrucţie ecologică

→

Rata natalități se va poziționa pe același trend
descendent

↓

Nu vor interveni modificări cu privire la
populaţia predominantă în funcţie de condiţiile
etnice

→

Zone marginalizate

Prezența unor zone cu rata de marginalizare peste medie, la medie
şi sub medie

Zonele cu rata de marginalizare peste medie, la
medie şi sub medie s-ar putea menține

→

Numărul deceselor

Creșterea numărului deceselor provocate de boli ale aparatului
circulator şi respirator

Se menține tendinţa de creștere a numărului
deceselor provocate de aceste boli

↓

Populaţia expusă la
concentraţiile de
PM10

Având în vedere că nivelul populaţiei expuse a
Nivelul populației expuse la depășirile zilnice ale concentrațiilor de
înregistrat o scădere treptată, ajungând în anul
PM10 este pe un trend descendent
2020 la 0, tendinţa s-ar putea menţine

↑

Probleme de mediu existente relevante pentru PORBI
Aspect de mediu

Cod

Biodiversitate

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Existența unor specii şi habitate de interes comunitar ce au starea de conservare nefavorabilă
Scăderea numărului populației tinere (15-29 de ani), precum şi a ratei natalității
Prezența unor zone cu rata de marginalizare peste medie, la medie şi sub medie
Creșterea numărului deceselor provocate de boli ale aparatului circulator şi respirator
Prezența fenomenului de abandon școlar
Existența unor situri contaminate în Regiunea BI

P7

Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor este insuficientă şi nu asigură serviciile ecosistemice corespunzătoare funcției pe care o dețin

Aer

P8

Depășirea pentru mai mulți ani consecutivi a valorii limită anuale pentru concentrațiile de NO2 şi a numărului admis de depășire/an a
concentrației zilnice pentru PM10

Apă

P9

Prezența unui corp de apă de suprafață şi a două corpuri de apă subterană ce nu ating starea chimică bună

P10
P11

Creșterea temperaturilor şi al nivelului de precipitații faţă de nivelul actual
Prezența unui risc moderat şi parțial foarte ridicat la inundații

P12

La nivelul României emisiile GES provenite din sectorul transporturi, deșeuri şi LULUCF au crescut faţă de nivelul pre-industrial

Valori materiale

P13

Prezența unor riscuri naturale (cutremure, inundații) şi tehnologice (amplasamente SEVESO)

Patrimoniul cultural

P14

Degradarea monumentelor istorice ca urmare a abandonării şi a dezvoltării urbane necontrolate

Peisaj

P15

Eficiență energetică

P16

Gradul de fragmentare al peisajului este foarte mare în București şi predominant mare în Ilfov
Consumul de energie cel mai ridicat este înregistrat de către populație, iar la nivel național a fost înregistrată o creștere a consumului
final de energie/locuitor

Populația şi
sănătatea umană
Sol şi utilizarea
terenurilor

Factori climatici

Transport durabil

Economie circulară

Principalele probleme de mediu identificate, relevante pentru PORBI 2021-2027

P17

Utilizarea de către populației a alternativelor de mobilitate (deplasări pietonale, pe bicicletă) într-un număr redus

P18

Vechimea parcului auto din zona programului este mai mare de 10 ani.

P19

Poziționarea printre primele locuri din punct de vedere al timpului ridicat petrecut în trafic al populației

P20

Înregistrarea unor rate reduse de colectare separată, reutilizare, reciclare şi valorificare a deșeurilor municipale

Obiective relevante de mediu
Aspecte de mediu
Biodiversitate

Obiective relevante de mediu
OR1. Conservarea şi protecția biodiversității, inclusiv menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor
OR2. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii mediului

Populație și sănătatea
umană
OR3. Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru promovarea dezvoltării durabile (educaţia pentru dezvoltare

durabilă şi stilul de viaţă durabil).
Sol și utilizarea
terenurilor

OR4. Îmbunătăţirea calităţii solului şi menţinerea unei capacităţi productive, precum şi diminuarea impactului negativ asupra acestuia.
OR5. Creşterea / menţinerea suprafeţelor spaţiilor verzi.

Apă

OR6. Îmbunătăţirea şi menţinerea stării ecologice şi chimice/ potenţialului ecologic ale corpurilor de apă, precum şi utilizarea raţională
a resurselor de apă şi stoparea poluării.

Aer

OR7. Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici.

Factori climatici
Valori materiale
Patrimoniul cultural
Peisaj

OR8. Reducerea emisiilor GES şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice
OR9. Promovarea utilizării şi gestionării durabile a valorilor materiale.
OR10. Prevenirea şi reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale, precum şi minimizarea efectelor acestora.

OR11. Protecția şi promovarea patrimoniului cultural, inclusiv păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.

Transport sustenabil

OR12. Protecţia, îmbunătăţirea şi promovarea peisajelor naturale
OR13. Creşterea eficienţei energetice şi a utilizării energiei regenerabile
OR14. Reducerea externalităţilor de mediu aferente activităţilor de transport.

Economie circulară

OR15. Menţinerea valorii produselor, materialelor şi resurselor şi reducerea generării deşeurilor.

Eficienţă energetică

Categorii de evaluare a efectelor implementării PORBI
Efect negativ semnificativ
Efect negativ nesemnificativ
Fără efecte
Efect pozitiv nesemnificativ
Efect pozitiv semnificativ

+ Utilizarea unei abordări precaute

Evaluarea compatibilității între obiective
21%

Compatibile
Incompatibile
2%

Compatibilitatea depinde
de alte incertitudini
12%
64%

1%

Incompatibilitatea a fost identificată între obiectivul specific al
programului ”(ii) Dezvoltarea şi creşterea unei mobilități
naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere” și OR1
(Biodiversitate), OR4 (Sol), OR5 (Spații verzi).

Identice sau aproape
identice
13%

Nu s-a putut stabili
compatibilitatea

7%

Obiective în
concordanţă
Legătura dintre
obiective nu este clară

Compatibilitatea între obiectivele programului şi
obiectivele SEA

Nu a fost identificată
o legătură între cele
două obiective
80%

Compatibilitatea între obiectivele programului

Evaluarea tipurilor de acțiuni
100%

Potențiale efecte negative semnificative au
fost identificate doar pentru 2 acțiuni (A14 şi
A15, ce presupun Creșterea eficienței
energetice în clădirile rezidențiale/publice)
asupra obiectivului relevant de mediu OR1
Biodiversitate.

90%
80%
70%
60%
50%
40%

Potențiale efecte negative nesemnificative
au fost identificate pentru 37 din cazuri,
asupra obiectivelor relevante de mediu OR1
Biodiversitate, OR4 și OR5 Sol și utilizarea
terenurilor (calitate sol și spatii verzi), OR6
Apă, OR7 Aer și OR15 Economie circulară.

30%
20%
10%
0%
OR 1

OR 2

OR 3

Efect negativ semnificativ

OR 4

OR 5

OR 6

OR 7

Efect negativ nesemnificativ

OR 8

Fără efect

OR 9

OR 10

OR 11

OR 12

Efect pozitiv nesemnificativ

OR 13

OR 14

OR 15

Efecte pozitiv semnificativ

Evaluarea tipurilor de acțiuni

Justificare evaluare (exemplu)
La baza identificării efectelor negative semnificative asupra biodiversității a stat faptul că există posibilitatea ca

diferite specii de păsări sau lilieci să își aibă cuib/adăpost în aceste clădiri. Activitățile de reabilitare pot conduce la
deteriorarea sau distrugerea cuiburilor/adăposturilor, precum și la vătămarea/ uciderea accidentală a indivizilor.
Toate speciile de lilieci din România sunt specii protejate în baza Directivei Habitate nr. 92/43/CEE transpusă în
legislaţia naţională prin OUG 57/2007 aprobată cu modificări prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările
ulterioare. De asemenea OUG 57/2007 interzice pentru speciile de faună sălbatică de interes comunitar şi național
(incluse în Anexele 4A şi 4B), precum şi pentru toate speciile de păsări: orice formă de recoltare, capturare, ucidere,
distrugere sau vătămare; perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare, şi
de migrație; deteriorarea, distrugerea cuiburilor; deteriorarea şi/sau locurilor de reproducere ori de odihnă.
Ținând cont de volumul investițiilor propuse cu privire la reabilitarea clădirilor, este precaut a fi considerat un
potențial efect negativ semnificativ.

Măsuri de evitare și reducere a efectelor negative
Cod

Obiectiv de
mediu

M1

OR1.
Biodiversitate

M2

Semnificaţia
efectelor
identificate

Măsură

Adresabilitate
a măsurilor

Negativ
semnificativ

Anterior demarării lucrărilor de renovare a clădirilor rezidenţiale şi a clădirilor publice se va realiza o
identificare a eventualei prezenţe a indivizilor de lilieci şi păsări, precum şi a prezenţei de adăposturi şi
cuiburi ale acestora. Activităţile vor fi derulate de experţi atestaţi (Registrul experţilor atestaţi pentru
elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea biodiversităţii „MB”). În cazul identificării
prezenţei unor indivizi se va lua după caz decizia de amânare a intervenţiilor până la finalizarea perioadei
de cuibărire / creşterea puilor sau de relocare a indivizilor cu respectarea cerinţelor legale în vigoare
(obţinerea unei derogări conf. Prevederilor Legii nr.49/2011).
În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi adoptate soluţii de instalare a
unor adăposturi / cuiburi artificiale, utilizând de preferinţă soluţii durabile (durată lungă de viaţă) precum
adăposturile incorporate în construcţii.

A14, A15

Toate investiţiile efectuate în cadrul POR BI, ce propun sisteme de iluminare artificială, se vor realiza cu
implementarea uneia sau mai multora dintre următoarelor soluţii:
1. Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 2. Orientarea şi ecranarea surselor de lumină A1, A14, A15,
Negativ
(menţinerea luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate pentru iluminare); 3. Evitarea grupării A19, A24, A25,
nesemnificativ excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în care este cu adevărat necesar); 4. Reducerea duratei de A26, A32, A33,
A35
iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare adaptivă care estompează sau
stingă luminile când nu mai sunt necesare etc); 5. Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice.

Cod

Obiectiv de
mediu

M3

OR1.
Biodiversitate

M4

OR3. Cunoştinţe
şi competenţe

M5

M6

M7

M8

OR4. Sol
OR5. Spaţii verzi

OR6. Corpuri de
apă

Semnificația
efectelor
identificate

Măsură

Adresabilitatea
măsurilor

Proiectele ce includ intervenţii asupra infrastructurii rutiere vor incorpora soluţii locale care să
evite şi să reducă impactul asupra florei şi faunei sălbatice, în principal la nivelul sectoarelor de
Negativ
intersecţie cu zonele naturale (cursuri de apă, alte zone umede, zone împădurite etc).
A24, A25
nesemnificativ Intervenţiile vor include după caz: subtraversări pentru faună, îngrădiri pentru evitarea coliziunii
indivizilor cu traficul auto, controlul speciilor invazive de plante, menţinerea / refacerea
habitatelor pentru polenizatori etc.
Toate proiectele POR BI ce conţin o componentă de instruire vor include în cadrul tematicii de
A4, A10
Lipsă impact instruire un modul dedicat protecţiei mediului / dezvoltării durabile, adaptat specificului
proiectului.
Proiectele implementate prin POR BI ce vizează construcţii şi ameninţări vor asigura
A1, A3, A9, A25, A26,
Negativ
implementarea acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de artificializare a
A27 – A30, A31, A33,
nesemnificativ suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere / dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici
A34
spaţiile verzi pe verticală şi/sau acoperişuri verzi).

Proiectele POR BI care propun intervenţii la nivelul cursurilor de apă vor asigura realizarea
Negativ
investiţiilor fără afectarea parametrilor hidro-morfologici ai corpurilor de apă, în principal a
nesemnificativ
vegetaţiei ripariene, a conectivităţii longitudinale şi laterale, precum şi a substratului.
Lipsă impact

A24, A25

Includerea infrastructurii albastre în acţiunile privind crearea / extinderea / modernizarea A17, (A24 – unde este
cazul)
infrastructurilor verzi.

Pentru a asigura o gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt generate la
OR15. Economie
Negativ
implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor solicita documente justificative privind
circulară
nesemnificativ trasabilitatea deşeurilor (predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip
de deşeuri).

În principal A.14, A.15,
A.24, A.25 şi A.26 dar
poate fi aplicată şi în
cadrul acțiunilor A.1,
A.9, A.13 A.16 şi A.17

Program de monitorizare
Obiectiv de
mediu

Indicator

Țintă

MON1

Ponderea clădirilor reabilitate pentru care a fost realizată în prealabil verificarea prezenței cuiburilor/
adăposturilor de păsări și lilieci.

100%

MON2

Numărul situațiilor în care a fost necesară protejarea/ relocarea de cuiburi/ adăposturi de păsări şi lilieci şi/sau
instalarea de adăposturi/ cuiburi artificiale.

>0

MON3

Ponderea proiectelor ce presupun iluminat artificial exterior în care au fost implementate cerinţele măsurii M2

100%

MON4

Ponderea proiectelor destinate infrastructurii rutiere în care au fost implementate cerinţele măsurii M3

100%

OR3. Cunoştinţe
şi competenţe

MON5

Ponderea proiectelor ce conțin o componentă de instruire, care includ în cadrul tematicii de instruire un modul
dedicat protecției mediului / dezvoltării durabile, adaptat specificului proiectului

100%

OR4. Sol

MON6

Suprafaţa totală de sol pierdută ca urmare a implementării acţiunilor propuse

OR5. Spaţii verzi

MON7

Suprafaţa totală de spații verzi nou create ca urmare a implementării acţiunilor propuse

MON8

Lungimea corpurilor de apă de suprafaţă ce include modificări hidro-morfologice ca urmare a implementării
acţiunilor propuse

→0

MON9

Număr de proiecte ce includ contribuţii la menţinerea/ dezvoltarea infrastructurii albastre

>0

MON10

Ponderea proiectelor în care gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări poate fi integral dovedită ca fiind
conformă cu cerinţele legale

OR1.
Biodiversitate

OR6. Corpuri de
apă
OR15. Economie
circulară

Cât mai mică
posibil
Cât mai mare
posibil

100%

Alternative

Versiunea inițială
Mai 2020

Versiuni intermediare

Versiunea finală
Decembrie 2021

Propunerea de introducere de noi priorități:
o Deoarece mobilitatea urbană reprezintă o problemă pentru zona programului, a fost introdusă Prioritatea 4 O
regiune cu mobilitate ridicată, prin care sunt propuse tipuri de acțiuni ce oferă beneficii atât populației cât şi
pentru mediul înconjurător prin reducerea nivelului emisiilor GES;
o Pentru o bună implementare a PORBI a fost introdusă Prioritatea 8 Asistență tehnică.
Evitarea impactului negativ asupra ariilor naturale protejate. Pentru acțiunile propuse în cadrul Priorității 5 O regiune
accesibilă s-a realizat în primul rând o analiză a drumurilor județene din zona programului ce au acces la TEN-T. Ulterior sa analizat locația acestor drumuri județene în relaţie cu ariile naturale protejate, fiind propuse spre finanțare doar acele
drumuri județene ce nu pot genera un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, respectiv asupra
habitatelor şi speciilor pentru protecţia cărora au fost desemnate. Acesta a fost şi motivul pentru care programul nu s-a
supus procedurii de Evaluare Adecvată.

Concluzii
 POR BI 2021-2017 poate aduce o contribuţie importantă la atingerea obiectivelor relevante de mediu pe
teritoriul Regiunii Bucureşti-Ilfov şi la adresarea unora dintre problemele de mediu identificate în cadrul
acestei regiuni;

 Implementarea măsurilor propuse va conduce la un nivel nesemnificativ al efectelor reziduale;
 Analiza realizată în cadrul acestui raport nu a condus la identificarea unor potenţiale efecte negative
semnificative asupra mediului şi sănătății în context transfrontieră. Toate efectele identificate au ca

distribuţie spaţială exclusiv teritoriul regiunii BI;
 Pentru selectarea alternativei finale a PORBI s-a avut în vedere rezolvarea problemelor de mobilitate
urbană din zona programului, implementarea unor măsuri pentru reducerea emisiilor GES, evitarea

generării unui impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, precum şi o bună
implementare a programului.

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

LEGE nr. 90 din 10 mai 2000 pentru
aderarea României la Acordul privind
conservarea liliecilor în Europa,
adoptat la Londra la 4 decembrie
1991

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Making changes to a building, BirdWatch Ireland

Orice modificări aduse clădirilor existente, cum ar fi
renovări, restaurări, conversii sau demolări, au
potențialul de a afecta negativ fauna sălbatică.

Este responsabilitatea dezvoltatorului sau a celor responsabili
pentru activitățile de construcție în cauză, de a se asigura că
impactul asupra faunei sălbatice este recunoscut și atenuat în
mod corespunzător.

Prezența faunei sălbatice într-o clădire nu înseamnă
că lucrările nu pot fi efectuate. Înseamnă că este
necesară atenţie și o bună planificare pentru a
reduce impactul asupra oricărui animal sălbatic care
utilizează clădirea.

Aspecte suplimentare

Aspecte suplimentare

Cu privire la efecte semnificative – principiul Precauţiei

(...) accentul se pune pe demonstrarea absenței efectelor negative mai
degrabă decât a prezenței acestora, reflectând principiul precauției*.
La fel ca întreaga legislație a UE în materie de mediu, Directiva Habitate se
bazează pe principiul precauției, și anume că absența dovezilor științifice
privind efectul negativ semnificativ al unei acțiuni nu poate fi utilizată
drept justificare pentru aprobarea acestei acțiuni*.
* Comunicare a Comisiei Evaluarea planurilor și proiectelor în raport cu siturile
Natura 2000 – Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele
(3) și (4) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele, Bruxelles, 28.9.2021 C(2021)
6913 final

Cu privire la efecte semnificative – principiul Precauţiei

1. POR BI propune un volum semnificativ de intervenţii ce includ
reabilitarea clădirilor ( ~ 800 blocuri + 123.000 mp clădiri publice);
2. Efectele se pot cumula cu alte intervenţii similare şi alţi factori de risc
pentru fauna sălbatică (altele decât cele propuse prin POR BI);
3. Unele din speciile potenţial afectate fac obiectul protecţiei conform
legislaţiei naţionale şi Europene;
4. Nu sunt cunoscute efectivele populaţionale ale speciilor de păsări şi
lilieci din Bucureşti (unele dintre acestea au efective foarte mici,
motiv pentru care sunt listate în Cartea Roşie a Vertebratelor).

Investim în viitorul tău!
Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
Persoană de contact: Gina Păun

Vă mulţumim pentru timpul acordat!
office@epcmediu.ro
www.epcmediu.ro
+40 745.08.44.44

