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*Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor asupra mediului la nivelul 

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

Indicator Descriere 

1. **Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 

siturilor de interes comunitar afectate ireversibil ca 

urmare a implementării proiectelor propuse prin POIM. 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului; 

Se va exprima în ha.  

Se va realiza pe baza colectării de date la nivelul 

habitatelor fiecărei specii de interes conservativ 

(specii de interes comunitar şi specii de interes 

naţional) şi fiecărui habitat Natura 2000 potenţial 

afectate, pentru toate proiectele cu impact 

potenţial asupra ariilor naturale protejate. 

Se vor cuantifica distinct şi suprafeţele 

influenţate pozitiv prin implementarea 

proiectelor POIM în interiorul ariilor naturale 

protejate (exemple: decontaminarea şi 

ecologizarea siturilor poluate istoric, închiderea 

depozitelor de deşeuri neconforme, proiecte de 

conservare/ reconstrucţie ecologică, suprafeţe 

corespunzătoare măsurilor de evitare/ reducere/ 

compensare), doar în măsura în care acestea 

vizează în mod direct habitate naturale de interes 

conservativ. 

În cazul OS4.1, nu se va contabiliza în cazul 

elaborării planurilor de management, ci doar în 

cazul proiectelor concrete de conservare/ 

reconstrucţie ecologică. 

2. **Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 

siturilor de interes comunitar afectate reversibil de 

lucrările de construcţii aferente proiectelor propuse prin 

POIM.; 

3. **Suprafeţele habitatelor speciilor de faună de interes 

comunitar din interiorul siturilor Natura 2000 afectate 

de unul sau mai mulţi factori perturbatori (ex. prezenţă 

umană, zgomot) ca urmare a implementării proiectelor 

propuse prin POIM.; 

4. **Mortalitatea speciilor de faună de interes comunitar 

din interiorul siturilor Natura 2000 rezultată ca urmare a 

operării proiectelor propuse prin POIM; 

Număr de indivizi victime ale construcţiei şi 

operării proiectelor POIM. 

5. **Evaluarea succesului măsurilor de evitare a 

întreruperii conectivităţii ecologice (structuri pentru 

asigurarea permeabilităţii, conectivităţii laterale şi 

longitudinale); 

Se va evalua succesul măsurilor de evitare a 

întreruperii conectivităţii ecologice propuse în 

cadrul proiectelor. Se va exprima ca procent din 

permeabilitatea existentă ante-proiect.  

 

6. Număr de persoane influenţate pozitiv sau negativ de 

fiecare factor de risc sau formă de impact, identificaţi în 

cadrul proiectelor POIM; 

Număr de persoane ce beneficiază de 

reducerea/eliminarea unui factor de risc diminuat 

ca urmare a implementării proiectelor propuse 

(de exemplu alimentări cu apă/canalizare), 

precum şi număr de persoane afectate de 

implementarea proiectelor propuse (de exemplu 

creşterea nivelului de zgomot ca urmare a 

implementării proiectelor de transport).  

7. Suprafeţe de sol influenţate pozitiv şi negativ de 

implementarea POIM; 

Se va exprima în ha suprafaţă de teren influenţată 

negativ (modificări temporare sau permanente) 

prin implementarea proiectelor propuse, precum 
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şi suprafeţe de teren influenţate pozitiv 

(reabilitate).  

8. Bilanţul cantităţilor de poluanţi (NOX, SO2, PM10, 

COV) emişi/evitaţi a fi emişi în atmosferă ca urmare a 

implementării proiectelor propuse prin POIM; 

Se va exprima în tone/an.  

 

9. Bilanţul cantităţilor de emisii de gaze cu efect de seră 

(CO2, CH4, N2O, O3, etc.) emise/evitate a fi emise în 

atmosferă ca urmare a implementării proiectelor 

propuse prin POIM; 

Se va exprima în tone CO2 echivalent  

 

10. Numărul obiectivelor culturale (monumente istorice, 

situri arheologice, clădiri de patrimoniu etc.) influenţate 

pozitiv sau negativ de implementarea proiectelor 

propuse; 

Se va exprima în număr de obiective culturale 

influenţate.  

 

11. Ponderea modificărilor aduse peisajului natural în 

zonele de implementare a proiectului; 

Se va exprima în % din suprafeţele afectate. Se 

va calcula prin raporarea suprafeţelor de teren cu 

folosinţe naturale (păduri, pajişti naturale, 

mlaştini etc.) la totalul suprafeţelor direct 

afectate de proiectele POIM.  

 

 

* Indicatorii din această anexă sunt parte integrantă din Raportul de Mediu pentru POIM 2014 – 2020 

** Indicatori de monitorizare preluaţi din Studiul de evaluare adecvată pentru POIM 2014-2020 

 


