Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău

Proiect afișat in data de 07.08.2017
DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
pentru PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA
pentru MUNICIPIUL BACĂU
Ca urmare a solicitării de emitere a avizului de mediu adresate de MUNICIPIUL
BACĂU , pentru Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Bacău,
înregistrată la APM Bacău cu nr. 9586/ 17.07.2017,
In baza HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe,
HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe;
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar;
Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău
ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului
Special Constituit din data de 07.08.2017 ,
în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea
efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,
decide:
Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Bacău nu necesită evaluare
de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de
mediu
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Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare sunt urmatoarele:
1. Caracteristicile planului urbanistic zonal cu privire, in special la:
a) Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si activitati viitoare in
ceea ce priveste:
- amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare:
Planul de Mobilitate Urbana Durabila este documentatia complementara strategiei de
dezvoltare teritoriala periurbana/metropolitana si a PUG Bacău si reprezinta instrumentul
de planificare strategica teritoriala prin care este corelata dezvoltarea spatiala a
localitatilor si a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate si
transport ale persoanelor si marfurilor .
În cadrul componentei strategice a PMUD Bacău se prezintă viziunea pe termen lung
(2030), care cuprinde 5 obiective strategice:
1) îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport,
2) reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea inpactului asupra mediului
și reducerea consumului de energir pentru activitățile de transport,
3) asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în cadrul zonelor
periurbane,
4) asigurarea unui mediu sigur pentru ppulație,
5) asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane, inclusiv cele cu dizabilități.
PMUD Bacău incude o componentă operațională, cu Plan de acțiune pe termen scurt
(2017) și mediu (2020), care prevede calendarul de implementare a proiectelor, bugete și
responsabilități.
A treia componentă a planului este cea de monitorizare și evaluare periodică a PMUD,
prin care se pot recomanda acțiuni corective sau revizuiri ale planului, în funcție de
progresul înregistrat, dar și de evoluțiile regionale, naționale.
Analizele, măsurile și recomandările din PMUD vizează următoarele sectoare ale
mobilității:
- Structura institutionala si intarirea capacitatii administrative
- Transportul public ,
- Transport nemotorizat,
- Intermodalitate,
- Siguranța rutieră urbană,
- Trabsportul rutier (circulație și staționare),
- Logistica urbană,
- Managementul mobilității,
- Sisteme inteligente de transport.
b) Gradul in care planul influenteaza alte planuri sau programe, inclusiv pe cele
care se integreaza sau care deriva din ele:
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipilui Bacău este corelat cu Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău 2020, în vederea unei abordări integrate, care va
permite accesarea de fonduri europene pentru realizarea proiectelor de mobilitate urbană,
prin Programul Operatțional pentru Dezvoltarea Regională 2014-2020.
La elaborarea PMUD Bacău s-a ținut seama de prevederile PUG Bacău adoptat in anul
2012.
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La elaborarea PMUD Bacău au fost luate in considerare prevederile Master Planului
General deTransport al României (MPGTR) pentru perioada 2020-2030, Strategia
Națională a României privind schimbările Climatice 2013-2020 – sectorul transporturi,
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020
c) Relevanta planului sau programului in/ pentru integrarea consideratiilor de
mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile:
La proiectarea PMUD Bacău s-a analizat starea actuală a mediului în municipiul Bacău
conform datelor din anul 2015.
Planul estimează evoluția în municipiul Bacău, până in 2030 a:
-emisiilor in aer de CO, NOX, HC, PM din traficul rutier,
-emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii GES) ,
Pentru zgomot, s-au analizat:
-Planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul
aeroportuar pe Aeroportul internațional George Enescu Bacău – 2014,
- Hărțile de zgomot și planurile de acțiune pentru municipiul Bacău 2011.
- din analiza planului nu au fost identificate efecte potențiale negative semnificative
asupra ariilor naturale protejate de interés comunitar aflate in vecinătatea ariei de aplicare
a PMUD Bacău,
d) Problemele de mediu relevante pentru plan:
- emisii de noxe din traficul rutier,
- Zgomot generat de traficul rutier, pe calea ferată și aerian,
- Impactul mobilității și a efectelor acesteia asupra ariilor naturale protejate.
Planul integrează considerentele de mediu din perspectiva
dezvoltarii durabile;
reducerea impactului asupra mediului și a consumului de energie pentru activitățile de
transport este un obiectiv care a stat la baza viziunii de Dezvoltare a mobilității urbane in
municipiul Bacău.
Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:
a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: planul propune
idei de proiecte care vor contribui la reducerea emisiilor de poluanți din
transport, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a zgomotului in
oraș,
b) Natura cumulativa a efectelor: nu este cazul,
c) Natura transfrontiera a efectelor: Nu este cazul;
d) Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu:
PMUD este strategie de imbunatatire a calitatii transportului public, a transportului rutier
(circulatie si stationare), a transportului nemotorizat, a sigurantei rutiere urbane și va
contribui la reducerea riscului generat de trafic asupra sănătății umane și asupra mediului.
e) Mărimea si spatialitatea efectelor:
Implementarea PMUD poate avea efecte semnificative pozitive asupra factorilor de
mediu avind in vedere directiile de actiune si proiectele identificate pentru infrastructura de
transport prevazute;
f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil afectat, data de:
-Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu este cazul;
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-Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: prin promovarea
proiectelor identificate la nivel de idee în PMUD se estimează scăderea emisiilor de
poluanți in aer și a consumului de energie, datorate transportului in municipiul Bacău
pentru orizontul de timp 2030
-Folosirea terenului in mod intensiv: strategia propune în municipiul Bacău, la nivel de
idei, proiecte pentru:
reorganizare stradală,
amenajarea de coridoare pentru deplasări nemotorizate,
amenajarea de trasee pentru deplasarea cu bicicleta,
amenajare de spații cu prioritate pentru pietoni,
sistem de management al traficului,
politică de parcare integrată la nivelul municipiului,
reorganizarea circulației și a spațiilor publice in zona centrală,
reorganizarea circulației în ansambluri (cartiere) de locuințe colective
-Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan
national, comunitar sau international: în această etapă de planificare nu au fost identificate
efecte potențiale negative semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar aflate in vecinătatea municipiului Bacău și nu este necesară efectuarea
evaluării adecvate în conformitate cu prevederile art.28 al OUG nr.57/2007.
Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura
de evaluare adecvată:
- Anunțuri în presă în zilele de 17 și 20 iulie 2017 privind inițierea procesului de
realizare a planului,
- Anunț privind decizia etapei de încadrare în presă în data de ...........2017 și pe
pagina de internet a APM Bacău în data de 7.08.2017
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a planului.
Titularul are obligația de a notifica APM Bacău, în cazul în care apar elemente noi,
necunoscute la data emiterii deciziei.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
Petrică ILIEȘ
Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Doina MIHORDESCU

Întocmit,
Carmen JALBĂ
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