
Planificarea durabilă a agregatelor în 
sud-estul Europei 



Importanța agregatelor 



  Principii de durabilitate pentru minerale  

• Să asigure utilizarea eficientă a resurselor. 
• Să asigure o distribuție echitabilă a riscurilor, costurilor și 

beneficiilor. 
• Să înlocuiască resursele naturale epuizate cu alte forme de 

capital pentru a se asigura că generațiile viitoare nu sunt private 
de beneficiile exploatărilor curente. 

• Să promoveze administrarea responsabilă a resurselor naturale 
și a mediului, inclusiv remedierea daunelor din trecut. 

• Să minimizeze deșeurile și daunele aduse mediului de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare.  

• Să ofere mărfuri de preț, produse și servicii la un nivel care să 
reflectă costul total al furnizării lor. 

• Menține și îmbunătățește condițiile pentru o întreprindere 
viabilă. 
 



Necesitatea unui management durabil al resurselor de agregate 

Octombrie 2009 - Septembrie 2011 

PRINCIPALELE OBIECTIVE SARMa 
 
•A dezvolta o abordare comună pentru gestionarea durabilă a resurselor 
de agregate (SARM) și  
 
•A asigura o planificare în aprovizionare durabilă din surse multiple, la 
trei scări, pentru a asigura o aprovizionare eficientă și sigură în SEE.   

     



  Parteneriat SARMa  

SNAP-SEE se bazează pe rezultatele proiectului Gestionarea Durabilă al Resurselor de 
Agregate (SARMa), un proiect anterior finanțat de Coopererea Transnațională SEE  
(SEE Transnational Cooperation-funded) (SEE AF/A/151/2.4/X – SARMa, 2009 – 2011). 

 

 

1.7 million € 

15 organizații din 14 țări + 12 

observatori 



  Principalele rezultate ale lui SARMa 

La nivel local, principalele constatări pentru autoritățile locale, 
reprezentanți ai industriei și comunități sunt prezentate în 
manualul ”Cum să se realizeze eficiența resurselor de agregate în 
comunitățile locale”, subliniind ecologizarea carierelor, 
reducerea extracției ilegale și creștere nivelului de reciclare. 

Rezultatele sunt disponibile în mai multe limbi naționale! 



 Principalele rezultate ale lui SARMa 

La nivel regional, național și transnațional, recomandările sunt 
prezentate în manualul ”SARM și SSM la nivel regional, național 
și transnațional” care se adresează autorităților în drept de a lua 
decizii. O contribuție suplimentară a fost ”Manualul gestionării 
construcțiilor și deșeurilor din demolări” care ilustrează activități  
legate de reciclarea deșeurilor inerte  și un ”Manual de refacere 
a mediului”.   

 

http://www.sarmaproject.eu 



Nevoia de planificare durabilă a aprovizionării cu agregate 

Partenerii care au participat în SARMa au recunoscut diferența dintre 
înțelegerea lor consolidată a SARM și SSM, precum și planurile 

existente ale agregatelor din țările lor. Prin urmare, un grup de instituții 
implicate în gestionarea și planificarea agregatelor au convenit să 

colaboreze pe o inițiativă de îmbunătățire a planificării agregatelor în 
SEE astfel încât să se realizeze o eficiență ridicată a resurselor și 

durabilității în toată regiunea SEE. 

 

 



  SNAP SEE 

Proiectul SNAP SEE adresează o întrebare cheie:  

Cum pot țările SEE să-și îmbunătățească propriile procese de 
planificare a agregatelor și să integreze planificarea pentru 
agregatele primare și secundare astfel încât să crească eficiența 
resurselor și de a ridica nivelul de capacitate între autorități, 
industrie și societatea civilă respectând gestionarea agregatelor, 
planificarea și aprovizionarea? 



Parteneriatul SNAP-SEE 

Componența parteneriatului în cadrul proiectului SNAP-SEE reflectă un amestec al 
instituțiilor implicate în planificarea primară și secundară a ofertei de agregate în zona 
SEE, inclusiv autoritățile publice, ministere, institute de cercetare și servicii geologice. 
Partenerul lider este Universitatea Montanuniversität Leoben iar managerul de proiect 

                                                                                              este Dr. Günter Tiess. 

 

 

Douăzecișisapte parteneri 
din patrusprezece țări 



4. Obiective, organizarea și activități 

SNAP SEE va crea instrumente necesare de sprijin național/regional, primar și secundar în planificarea 
de agregate în țările SEE care:  

 

•este cuprinzătoare și trans-sectorială, care să acopere toate aspectele legate de planificare, inclusiv 
probleme care pot intra sub alte domenii de politică, precum transport, apă sau gestionarea 
deșeurilor;   

•tratează agregatele primare și secundare ca surse interschimbabile ale aprovizionării atunci când este 
cazul;  

•este adaptabilă la circumstanțe naționale, fără a pierde elementele cheie ale planificării și sunt 
aplicabile, indiferent de punctul de vedere al unei țări  în ciclul de planificare;  

•este fondată pe principiile managementului  durabil al resurselor de agregate (SARM) și al 
aprovizionării combinate durabile (SSM) cu scopul de a obține utilizarea eficientă a resurselor;    

•este receptivă la nevoile, preocupările, preferințele și obiectivele guvernului, industriei, societății 
civile și experților; 

•este susținută de datele necesare, și  

•sunt aplicabile în toate regiunile SEE și țări pentru a facilita coeziunea și armonizarea agregatelor. 

 





Pachete de lucru (Work Packages-WP) și activități 

SNAP-SEE este organizat în 6 pachete de lucru (WP): 

 

WP 1: Administrare; 

WP 2: Comunicare; 

WP 3: Consolidarea capacităților și implicarea părților interesate; 

WP 4: Date și metode de analiză; 

WP 5: Planificarea națională/regională; 

WP 6: Schema planificării agregatelor. 



 i. WP 3: Consolidarea capacităților și implicarea părților interesate 

• Asigură o bază comună de înțelegere prin crearea și schimbul 
de materiale în consolidarea capacității. 

• Organizează consultări naționale (cel puțin 2) cu grupuri țintă 
pentru a asigura intrarea părților interesate  la dezvoltarea 
viziunii SEE și a schemei de planificare a agregatelor. 

• Crearea unui manual privind consolidarea capacităților și 
implicarea părților interesate, care include materiale de 
consolidare a capacităților și, de asemenea, un plan de 
proces detaliat pentru organizarea și desfășurarea 
consultărilor cu părțile interesate.  
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 ii. WP 4: Date și metodologii de analiză 

• Asigură o gamă completă de date care au fost identificate, necesare 
pentru a sprijini efectiv și durabil planurile naționale/regionale pentru 
agregatele primare și secundare, de exemplu, resursele, localizarea, 
caracteristicile tehnice, previziunile cererii, etc.. 

• Crează unui dicționar de date care include tipurile, definițiile, sursele, 
domeniul de aplicare, nivelul de analiză necesar pentru datele brute, 
recomandări cu privire la strategiile de tip state-of-art pentru colectarea 
și stocarea datelor, metode de raportare, precum și alte probleme 
identificate de către parteneri.   

• Investighează și raportează cu privire la metodologii cheie de analiză a 
datelor care pot furniza rezultate utile pentru planificarea agregatelor 
cuprinzătoare, durabilă. 

• Editează un manual al datelor și metodologiile de analiză.  
 



 ii. WP 4: Date și metodologii de analiză 

• Determină modul de planificare ce se desfășoară în țările 
partenere, inclusiv acolo unde fiecare țară parteneră este în 
ciclul de planificare cu privire la fiecare aspect de planificare. 
Crează rapoarte naționale privind informațiile pe agregate 
(IAN) și rapoarte multi-sectoriale (MS) care descriu metode 
de planificare actuale.  

• Identifică modul de planificare care poate fi îmbunătățit în 
țările partenere și crează documente naționale/regionale de 
orientare care includ recomandări privind îmbunătățirea 
planificării. 

• Crează o viziune comună pentru planificarea agregatelor în 
SEE.    



 iv. WP 6: Schema planificării agregatelor 

• Revizuiește modul în care se desfășoară planificarea agregatelor în 
țările selectate non-SEE. 

• Crează o foaie de parcurs pentru planificare care stabilește toate 
măsurile care trebuie luate și problemele abordate pentru a asigura 
planificarea agregatelor cuprinzătoare în SEE. 

• Identifică module de text potrivite pentru planificarea durabilă a 
agregatelor, abordând subiecte precum transport, cariere ilegale, 
reciclare și permisiune, plus probleme care pot fi abordate în alte 
planuri, cum ar fi gestionarea deșeurilor și apelor și achizițiile 
publice ecologice. 

• Crează un instrument al planificării agregatelor ce cuprinde 2 
manuale menționate mai sus, Viziunea SNAP-SEE și Raportul 
modulelor de planificare. 



  5. Concluzii 

 
 

• Partenerii SNAP SEE sunt foarte activi și implicați în proiect. Potrivit SEE JTS, 
proiectul nostru este unul  din cele câteva proiecte  în cadrul  celui de al 4-lea  
apel care este  în conformitate  cu calendarul  lor de planificare. Mai mult de atât, 
vom continua să primim cereri de la potențialii parteneri din alte țări SEE care să 
se alăture proiectului. 
 

• Partenerii SNAP-SEE s-au întâlnit în Leoben, (AT), Budapesta (HU), Budva (ME) și 
Bratislava (SL). Următoarea ședință este planificată în Pula, Croația în aprilie 2014.  
Întâlnirea finală va fi în Creta (GR).  
 

• Partenerii SNAP SEE și-au completat rapoartele lor IAN și MS și lucrează la 
rapoartele lor naționale de ghidare, aproape toate au fost completate cu primele 
consultările cu părțile interesate și toți au programat a o doua sesiune de 
consultări cu părți interesate. 
 

• Rezultatele SNAP-SEE, o viziune comună pentru planificarea agregatelor în SEE și 
instrumentele planificării vor fi disponibile publicului în toate limbile țărilor 
partenere. 

 

http://www.snapsee.eu  
 


