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DECLARAŢIE 
PRIVIND MODUL ÎN CARE CONSIDERAŢIILE PRIVIND MEDIUL AU 

FOST INTEGRATE ÎN PATJ ARAD 

 

1. INTRODUCERE : EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU A PLANULUI DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI ARAD (actualizare) 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad) este promovat de 
către Consiliul Judeţean Arad în calitate de titular al planului, are caracter director şi reprezintă expresia 
spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului pe o perioadă de timp scurtă, medie şi de 
largă perspectivă. 

Rolul PATJ Arad este de a coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor administrative componente la 
nivelul întregului judeţ. Planul va asigura un cadru global şi unitar privind posibilităţile de dezvoltare în 
context regional, naţional şi european. 

Scopul PATJ Arad este optimizarea utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a resurselor de 
muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei în vederea creării unui echilibru permanent între modul de 
valorificare a potenţialului natural şi economic, pe de o parte, şi protecţia mediului, pe de altă parte, printr-
un management responsabil al teritoriului în acord cu principiul dezvoltării durabile. 

PATJ vizează rezolvarea unor probleme specifice ale teritoriului în contextul eficienţei, echităţii, 
transparenţei şi implicării comunităţilor în luarea deciziilor. 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad decurge din necesitatea actualizării 
periodice (la 5 – 10 ani) a acestui tip de documentaţie în funcţie de politicile sectoriale şi programele de 
dezvoltare judeţene, regionale şi naţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad) a fost realizată de Institutul 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului INCD – 
URBANPROIECT. Capitolele referitoare la cadrul natural şi activităţile economice au fost elaborate în 
colaborare cu Institutul de Geografie al Academiei Române, iar studiul istoric care fundamentează analiza 
patrimoniului cultural a fost realizat de un colectiv al Muzeului de Istorie Arad. 

PATJ Arad este întocmit în conformitate cu “Conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul” 
– redactarea a III-a şi cu “Ghidul de elaborare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului de tip PATJ”, 
elaborate de către INCD Urbanproiect. Un principiu de bază avut în vedere la structurarea planului este 
cel al integrării acestuia în planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum şi corelarea 
cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Arad, 
iar prevederile sale vor constitui elemente obligatorii de temă pentru planurile de amenajare teritorială şi 
urbanistică ce se vor întocmi pentru unităţile teritorial administrative din cadrul judeţului. 
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PATJ Arad a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind evaluarea strategică 
de mediu. Aceasta se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului) şi a Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri sau 
programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională. 

 

2. METODOLOGIA ELABORĂRII SEA ŞI ETAPELE PARCURSE 

 

Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la 
mediu în pregătirea şi adoptarea PATJ Arad. Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie a promovării 
dezvoltării durabile în cadrul acestui plan. 

Procedura SEA (conform HG 1076/2004) a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

a) Etapa de încadrare a planului în procedura evaluării de mediu. În conformitate cu cerinţele art. 
9 alin. (1) din HG 1076/2004, Consiliul Judeţean Arad, în calitate de titular al Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean Arad, a notificat Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi a 
informat publicul prin anunţuri repetate în mass-media cu privire la elaborarea primei versiuni a 
planului. În conformitate cu cerinţele art. 9 alin. (2) din HG 1076/2004, odată cu notificarea, s-a pus 
la dispoziţia ARPM Timişoara şi a publicului, spre consultare, prima versiune a planului şi s-a solicitat 
declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul se supune procedurii evaluării strategice 
de mediu; 

b) Etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a Raportului de mediu. În perioada 
martie – iunie 2008 a avut loc definitivarea proiectului PATJ Arad şi elaborarea Raportului de mediu. 
Elaborarea acestor documente s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru. 

Elaborarea Raportului de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

 Analiza stării mediului în judeţul Arad, luând în considerare datele şi informaţiile existente; 

 Identificarea, în urma caracterizării stării actuale a mediului, a unui set de aspecte de mediu şi 
probleme de mediu relevante pentru spaţiul analizat şi care pot fi abordate direct prin intermediul 
PATJ; 

 Formularea obiectivelor relevante de mediu cărora planul trebuie să se adreseze, pentru aspectele de 
mediu şi problemele de mediu identificate; 

 Analiza evoluţiei probabile a stării mediului în judeţul Arad (a acelor aspecte de mediu relevante, 
identificate anterior) în condiţiile neimplementării prevederilor PATJ (Alternativa „0”); 

 Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PATJ, prin analizarea modului în 
care obiectivele PATJ contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante; 

 Evaluarea cumulativă, pe baza evaluării la nivel de obiective, care să poată oferi o imagine de 
ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile implementării PATJ; 
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 Realizarea unui set de indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PATJ Arad asupra 
mediului; 

 Propunerea unui set de recomandări privind prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui potenţial 
efect advers asupra mediului asociat implementării PATJ; 

 Elaborarea variantei finale a Raportului de mediu. 

c) Dezbaterea publică privind Raportul de mediu şi Planul de Amenajare a Teritoriului 
Judeţului Arad. Dezbaterea publică a avut loc în data de 17.08 2009, la sediul Consiliului Judeţean 
Arad, începând cu ora 15.00, în prezenţa a 38 de persoane. Pe parcursul perioadei de consultare a 
publicului nu au fost înregistrate observaţii din partea acestuia. În şedinţa de dezbatere publică a fost 
prezent un reprezentat al publicului (persoană fizică), ale cărui întrebări au fost consemnate în cadrul 
şedinţei. Răspunsurile la aceaste întrebări au fost date în cadrul aceleiaşi şedinţe de către reprezentanţii 
elaboratorului PATJ Arad şi de cei ai elaboratorului Raportului de mediu. 

d) Etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu. Autorităţile interesate au primit copii ale PATJ 
Arad şi ale Raportului de mediu. În urma analizei acestor două documente au fost transmise titularului 
punctele de vedere, ce au fost aduse la cunoştinţă elaboratorului Raportului de mediu. Observaţiile şi 
comentariile relevante au fost preluate şi introduse în varianta finală a Raportului de mediu şi a 
Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad. 

 

3. MODUL ÎN CARE CONSIDERAŢIILE PRIVIND MEDIUL AU FOST INTEGRATE ÎN 
PATJ ARAD 

 

Comentariile, opiniile şi sugestiile membrilor grupului de lucru SEA şi ale autorităţilor interesate au fost 
luate în considerare la elaborarea celor două documente. Propunerile formulate în Raportul de mediu 
au fost integrate în versiunea finală a PATJ Arad. 

În scopul evaluarii efectelor de mediu ale PATJ Arad a fost selectat şi formulat un număr relevant de 
aspecte şi obiective de mediu, corelate cu obiectivele stabilite la nivel regional şi naţional precum şi cu 
obligaţiile europene şi internaţionale pe care România le are în domeniul protecţiei mediului. 

Raportul de mediu pentru PATJ Arad identifică efecte preponderent pozitive asupra mediului ca urmare a 
implementării planului (ponderea efectelor negative este de 1:4). În ceea ce priveşte efectele negative 
asupra mediului care pot apărea ca urmare a unor investiţii specifice prevăzute în plan, raportul furnizează 
o serie de măsuri care să le prevină, să le reducă sau să le contracareze.  

Analiza asupra conţinutului PATJ Arad a dus la identificarea unor situaţii în care pot apărea efecte negative 
semnificative asupra mediului. Este cazul proiectelor majore de infrastructură propuse: drumul Expres 
Arad – Oradea, autostrada Vărşand – Chişineu Criş, drumul expres Chişineu Criş – Beiuş – Cluj Napoca, 
drumul Expres Nădlac – Timişoara, traseul indicativ al autostrăzii Arad – Deva. De asemenea în cadrul 
PATJ, se propune “executarea lucrărilor de amenajare a căii navigabile pe râul Mureş de la frontieră până la  
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Alba Iulia”, cu un port nou pe râul Mureş în Municipiul Arad, precum şi realizarea unei linii noi de cale 
ferată cu viteză de peste 250 km/h pe direcţia vest-est. O parte din aceste propuneri au fost incluse în 
PATJ Arad deoarece ele se regăsesc în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN). În cazul 
amenajării căii navigabile pe râul Mureş, în cadrul Raportului de mediu s-a recomandat ca în această 
versiune a PATJ să se sprijine cu prioritate realizarea studiilor necesare promovării unei asemenea investiţii 
pentru a se putea lua ulterior o decizie întemeiată asupra oportunităţii realizării căii navigabile pe râul 
Mureş, ţinând cont şi de potenţialul efect transfrontieră al unei astfel de măsuri. 

În cazul proiectelor amintite se propune realizarea de lucrări de infrastructură în interiorul unor arii 
naturale protejate. Evaluarea din cadrul Raportului de mediu s-a realizat pe baza nivelului de cunoaştere 
actual. Parcurgerea etapelor de proiectare în cadrul viitoarelor proiecte va permite îmbunătăţirea soluţiilor 
tehnice sau chiar schimbarea lor.  

Raportul de Mediu a oferit recomandări utile care au fost integrate în versiunea finală a PATJ Arad, 
precum: 

 O mai bună definire şi detaliere a unora dintre conceptele incluse în PATJ, cum ar fi conceptele de 
„conservare a cadrului natural”, „conservare a diversităţii biologice”, „management îmbunătăţit” al 
resurselor naturale, „reconstrucţie ecologică”; 

 Excluderea măsurii privind realizarea unui nou aeroport în apropierea Municipiului Arad şi alegerea 
alternativei de extindere şi modernizare a actualului aeroport; 

 Reformularea măsurii privind reducerea emisiilor de poluanţi din surse mobile. Elemente precum 
reducerea conţinutului de plumb din benzină sau montarea unor dispozitive antipoluante depăşesc cu 
mult cadrul judeţean. Elemente utile aici ar putea fi reprezentate de măsuri privind fluidizarea 
traficului, restricţii de circulaţie şi crearea culoarelor pentru biciclişti; 

 Recomandarea în PATJ a utilizării speciilor vegetale native şi evitarea speciilor exotice / invazive; 

 Introducerea unor recomandări privind sprijinirea unor activităţi extracuriculare, cum ar fi taberele 
ecologice sau taberele de creaţie în mijlocul naturii; 

 Utilizarea reţelei de facilităţi culturale şi pentru promovarea unor programe de educaţie ecologică; 

 Realizarea lucrărilor de infrastructură, amplasarea acestora şi alegerea soluţiilor constructive trebuie să 
facă obiectul unei evaluări riguroase de impact asupra mediului, pe baza studierii mai multor alternative 
şi în cadrul unui proces larg de dezbatere publică. 

Efectele implementării PATJ Arad asupra mediului vor fi monitorizate anual, printr-un set de indicatori. 
Programul de monitorizare este unul cuprinzător, simplu şi eficient, care presupune un consum redus de 
resurse, dar care va permite cunoaşterea cât mai exactă a calităţii mediului în spaţiul analizat.  

Considerăm că parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu a contribuit la îmbunătăţirea 
obiectivelor şi măsurilor planului ce au legătură directă cu protecţia mediului, asigurându-se considerarea 
principiilor dezvoltării durabile în fiecare etapă de planificare. 
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