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1. Denumirea proiectului
„Trecerea în LES a LEA a 20 kV Herculane racord baraj lac Prisaca”

2. Titular
Numele: RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei
Adresa poștală: Băile Herculane, Strada Castanilor, Nr. 18
Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon 0255/560582,
parcdomogled@gmail.com

3. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) un rezumat al proiectului
Proiectul presupune înlocuirea unui tronson de linii electrice aeriene cu linii electrice subterane
Din punct de vedere administrativ, liniile sunt situate în extravilanul oraşului Băile Herculane
şi parţial intravilanul acestuia, UTR 19, 20, 21.Liniile aeriene care se vor înlocui sunt amplasate
de-a lungul DN 67D, pe domeniul public, între km 96-500 şi 101-35. Liniile subterane se vor
amenaja tot pe domeniul public, paralel cu DN 67D.
b) justificarea necesității proiectului
Proiectul este necesar pentru păstrarea / îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor de păsări
din Parcul Naţional Domogled Valea Cernei. Coliziunea şi electrocutarea induse de liniile
electrice reprezintă o problemă majoră în consevarea biodiversităţii la nivel mondial. La nivel
global, coliziunile cu liniile electrice cauzează peste un miliard de mortalităţi în rândul păsărilor
(Hunting, 2002), fapt care face ca liniile electrice să se înscrie printre principalele cauze de
mortalitate în rândul păsărilor, alături de turbinele eoliene şi de stâlpii de comunicaţie.
Coliziunea apare atunci când păsările se lovesc de cabluri, în timp ce electrocutarea se produce
atunci când păsările ating conectorii. Riscul de mortalitate este influenţat de factori biologici
(vârsta păsărilor, mărimea, anvergura aripilor) de mediui (relief, vegetaţie, vizibilitate etc.) sau
tehnici (modul în care sunt amplasate liniile, distanţa dintre conectori etc (vian Power Line
Interaction Committee, 2006, Guil et ali, 2011). Mortalitatea prin electrocutare apare în special
în cazul liniile de joasă tensiune, în timp ce coliziunea apare în cazul tuturor tipurilor de linii.
(Dwyer, 2014).
Îngroparea cablurilor electrice de mică şi medie tensiune este singura soluţie care înlătură
complet riscul de mortalitate pentru păsări, fiind o practică care a devenit comună în ţări precum
Belgia, Olanda, Germania, Norvegia, Olanda sau SUA (Haas et al., 2005; Prinsen et al., 2012).
Adoptarea acestei soluţii este impusă în unele cazuri de legislaţie pe criterii estetice sau de
siguranţă a sistemului de distribuţie e energiei (Brockbank, 2014), dar în cele mai multe cazuri
aceste măsuri au fost adoptate pentru protecţia speciilor de păsări. În Austria de Est şi Ungaria
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de Vest, s-au efectuat lucrări extinse de îngropare a cablurilor electrice pentru protecţia dropiei
(Otis tarda (Raab et al., 2012).

c) valoarea investiției: 4,952,871.81 lei
d) perioada de implementare propusă: 1 martie 2021 - 28 februarie 2022
e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)
Planurile de situaţie şi de amplasament se regăsesc în capitolul Anexe.
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).
Profilul și capacitățile de producție
Proiectul propus repreyint[ o lucrare edilitară, acesta nu pregătește cadrul pentru desfășurarea
unor activități de producție.
Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
Nu exista activitati de productie în cadrul investitiei propuse prin proiect.
Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției,
produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
Având în vedere că proiectul nu pregăteşte o activitate productivă, se vor descrie în cele ce
urmează etapa de construcţie.
Etapa de construcţie
Proiectul presupune:


Montare cablu subteran de tensiune cu conductor de Al, cu elice vizibilă, izolat în
polietilenă cu grsime redusă, pozat în tub de protecşie pe o lungime de 7,6 km, cu o
canalizare cu lîţime maximă de 0.5 m şi o adâncime de pozare de 0.8 m.



Montare post transformare care va înlocui PTA 7441 echipat cu:

 2 bucăţi celule de linie motorizare 24kV, 400A, 16kA cu separator de sarcină SF6.
 1 buc celulă de transformare 24kV, 200A, 16kA cu separator combinat cu siguranţă
fuzibilă.
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 Transformator 20/0.4 100 kvA
 Siguranţe fuzibile 40A
 Tablou de distribuţie tip ENEL echipat cu întreruptor de 125A
 Unitate periferică de control, modem GSM, antenă, RGDAT, TSA.


Montare post transformare care va înlocui PTA 7448 echipat cu:

 3 bucăţi celule de linie motorizare 24kV, 400A, 16kA cu separator de sarcină SF6.
 1 buc celulă de transformare 24kV, 200A, 16kA cu separator combinat cu siguranţă
fuzibilă.
 Transformator 20/0.4 100 kvA
 Siguranţe fuzibile 40A
 Tablou de distribuţie tip ENEL echipat cu întreruptor de 125A
 Unitate periferică de control, modem GSM, antenă, RGDAT, TSA.


Ieşirile din traseul subteran care se vor face pe stâlpi şi 8 casete stradare la baza
stâlpilor.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora
Tipurile de materii prime folosite în etapa de construcție sunt redate în tabelul 2.
În etapa de funcționare, nu se utilizează materii prime, proiectul nepregătind cadrul pentru o
activitate de producție.
Tabel 1. Materii prime şi auxiliare ce vor fi utilizate în etapa de construcție a proiectului

Nr.

Materii
prime
crt.
auxiliare

Destinaţie

1

Pentru
realizarea

Lemn

Provenienţă

Mod de depozitare

Periculozitate

Se depozitează temporar
în depozite deschise în

nepericulos
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5

9

11

12

13

14

cofrajelor dacă
De la societăţi
este cazul, la
comerciale
montarea
specializate
stâlpilor

cadrul organizării de
şantier

Beton

Pentru
montarea
stâlpilor

Nu se depozitează pe
amplasament

Nisip/balast

Pentru
realizarea
lucrarilor de
pe
amplasament

Sol vegetal

Pentru
realizarea
umpluturilor
necesare,
ecologizarea
zonei

Motorina

Pentru
funcţionarea
utilajelor de
pe
amplasament

Ulei hidraulic

Pentru
funcţionarea
sistemului de
ridicare,
împingere a
utilajelor de
pe
amplasament

Ulei de
transmisie

Pentru
funcţionarea
în condiţii
optime a
cutiilor de
viteză ale
utilajelor de
pe
amplasament

De la staţiile de
betoane

periculos

De la staţia de
sortare a
agregatelor
minerale

Se depozitează
provizoriu în organizare
de şantier

nepericulos

Pământ rezultat
din excavaţii

Nu se depozitează pe
amplasament, se
transportă şi se aşterne
direct pe sol

nepericulos

De la staţiile de
distribuţie a
carburanţilor

Nu se depozitează
combustibili pe
amplasament

Periculos

De la
distribuitori
specializaţi

Nu se depozitează ulei
hidraulic pe amplasament

Periculos

Nu se depozitează ulei de
transmisie pe
amplasament

Periculos

De la
distribuitori
specializaţi
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15

Ulei de motor

Pentru
funcţionarea
în condiţii
optime a
motoarelor
utilajelor de
pe
amplasament

De la
distribuitori
specializaţi

Nu se depozitează ulei de
motor pe amplasament

Nepericulos

Toate substanţele/preparatele chimice utilizate vor fi achiziţionate de la producători, care
furnizează totodată şi fişele tehnice de securitate ale acestora, care contin informatii de baza
privind compozitia chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice, ale principalilor
componenţi şi care vor include cele 16 titluri conform cu art. 31, al. 6 din Regulamentul(CE)
nr. 1907/2007, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice(REACH), Anexa II, partea B.
Recipientii cu continut de substante sau preparate chimice vor contine toate informatiile privind
periculozitatea în conformitate cu clasificarea rezultată conform cu Regulamentul(CE) nr.
1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
a amestecurilor, informatii care se vor regasi şi în fisa tehnica de securitate a produsului.
Acestea vor fi păstrate într-un dosar de evidenţă.
Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform
recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi vor fi predate către operatori autorizaţi pentru
valorificare/eliminare.
Depozitarea substantelor şi preparatelor chimice se va face conform cu cerințele specificate în
fisele tehnice de Securitate ale acestora.
Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă
Alimentarea cu apă
Nu este cazul.
Evacuarea apelor uzate
Nu este cazul.
Alimentarea cu energie electrică
Nu este cazul.
Asigurarea agentului termic
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Nu este cazul.
Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției
După terminarea lucrărilor de execuţie, în special în cazul traseului îngropat al cablurilor, se
va reface amplasamentul încercându-se a i se reda folosinţa de dinainte de lucrări. Având în
vedere că lucrările nu au durată lungă, stratul de sol de la suprafaţă, cu vegetaţie, se va îndepărta
cu atenţie, în cadrane, astfel încât să fie posibilă reaşezarea acestuia, după umplerea
excavaţiilor.
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Nu este cazul.
Resursele natrale folosite în construcție și funcționare
Pe perioada executării lucrărilor pentru realizarea investiţiei, resursele sunt cele uzuale necesare
realizării de săpături şi montării posturilor de transformare: beton, carburant, uleiuri pentru
funcţionarea utilajelor, energie electrică.
Pe perioada funcționării, nu se folosesc resurse, decât cele asociate lucrărilor de întreţinere a
cablurilor.
Metode folosite în construcție/demolare
Proiectul va fi implementat pe baza următoarelor etape:
 Etapa de construcţie:


lucrări de organizare de şantier;



lucrări de amenajare a posturilor de transformare;



lucrări de excavaţie;



lucrări de montare a cablurilor subterane;



lucrări de refacere a suprafeţelor afectate de lucrările de excavaţie.

 Etapa de funcționare
Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea niciunei activități de producție, este o lucrare
de infrastructură.
Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere
și folosire ulterioară
Execuţia lucrărilor va avea o durată de circa 12 de luni.
Relația cu alte proiecte existente sau planificate
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Proiectul de infrastructură cu pregăteşte o activitate, aşa încât interferenţa cu alte proiecte se va
produce doar în perioada de construcţie. Intensitatea lucrărilor este însă redusă, astfel încât nu
va afecta componentele mediului, nici individual, nici cumulat, cu alte proiecte existente sau
planificate.
Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Necesitatea investiţiei a fost argumentată la capitolul de justificare a acesteia. În vederea
implementării proiectului, alternativele studiate care au relevanţă din punctul de vedere al
protecţiei mediului ţin de alegerea traseului. Acesta a fost selectat ţinând cont de posibilitatea
tehnică de implementare a proiectului şi în condiţiile unei afectări minime a factorilor de mediu.
Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului
de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)
Nu este cazul.
Alte autorizații cerute pentru proiect
Prin Certificatul de Urbanism s-au mai solicitat avize de la: Administraţia Parcului Naţional
Domogled Valea Cernei, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Timişoara, Poliţia oraşului
Băile Herculane, Ocolul Silvic Băile Herculane, Administraţia Bazinală de Apă Banat.

4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare
La momentul de față, nu s-a făcut o estimare a duratei de viață a investiției, dar dezafectarea
obiectivului nu va implica lucrări de demolare.

5. Descrierea amplasării proiectului
Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale
mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind folosințele actuale și
planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia
Linia electrică ce se va îngropa este situată de-a lungul drumului DN 67D, în partea de nord est
a oraşului Băile Herculane (fig. 1).

10/33
SC M&S ECOPROIECT SRL
Cluj-Napoca, Strada Georg Friedrih Hegel, Nr. 9/1
Email: ms.ecoproiect@gmail.com
Tel. 0745540970

Figura 1. Amplasamentul proiectului
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Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare
Nu este cazul.
Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța
Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri
arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Nu este cazul.
Politici de zonare și de folosire a terenului
Proiectul reprezintă o lucrare de infrastructură, nu se ocupă definitiv suprafeţe suplimentare de
teren, posturile de transformare existente se vor amenaja dor în anvelope de beton, pentru a
proteja speciile de păsări de electrocutare.
Arealele sensibile
Traseul liniilor electrice este ivlus în Parcul naţional Domogled Valea Cernei.
Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de
vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970
Limitele amplasamentului în format GIS sunt anexate prezentei documentaţii.
Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare
Nu este cazul. Traseul subteran va urma aproximativ traseul actual al liniilor aeriene.

6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra
mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile
 A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și
dispersia poluanților în mediu
a) protecția calității apelor
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
În prognozarea impactului pe care obiectivul propus il poate avea asupra factorului de mediu
apa trebuie sa se tina cont de cele doua etape în derularea proiectului și anume etapa de executie
și etapa de functionare.
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În perioada de executie, exista posibilitatea unor forme de poluare chimica accidentala, prin
pierderi de carburanti pe sol, existand în aceste conditii și riscul infestarii freaticului. Aceasta
posibilitate va fi minimizata insa prin respectarea normelor de protectie a muncii și prin
intretinerea adecvata a utilajelor.
În perioada de functionare, formele de impact sunt aceleaşi ca în perioada de construcţie,
asociate întreţinerilor. Intensitatea şi probabilitatea de apariţie va fi însă mult mai redusă.
Staţiile și instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
În vederea prevenirii și reducerii impactului asupra factorului de mediu apă trebuie luate o serie
de măsuri în perioada de realizare a investiţiei:


gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare
(depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor
folosite și de potenţialul impact asupra mediului;



evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri electrice,
deşeuri lemnoase, etc) cu solul sau direct cu elemente ale componentei hidrice.

Avand în vedere ca proiectul presupune mai degraba schimbari de ordin functional, fara a
afecta calitatea apei, se consideră că prin respectarea normelor tehnice de întreținere a
instalațiilor și a celor de gestionare a deșeurilor, impactul asupra factorului de mediu apa va
fi nesemnificativ.
b) protecția aerului
Sursele de poluare a aerului:
Principalele surse potentiale de impact asupra factorului de mediu aer pe care implementarea și
functionarea proiectului le-ar putea implica sunt:


Activitatea de santier derulata cu ajutorul utilajelor, ce se constituie atat în surse
mobile, cat și stationare, și care genereaza gaze de esapament și particule în
suspensie și sedimentabile, dar temporar;



Activitatea mijloacelor de transport, ca sursa mobila, genereaza gaze de esapament,
pulberi în suspensie și sedimentabile; acesta forma de poluare va aparea atat în
perioada de executie, cat și în cea de functionare (activităţile de întreţinere).

Principalii poluanți estimați sunt:
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pulberile în suspensie – sunt asociate în principal operațiilor de decopertare și
excavare, transportul și manevrarea materialelor;



gaze de ardere - lucrarile de constructie presupun angrenarea unui parc diversificat
de masini și utilaje, ceea ce conduce la emisia în atmosfera a poluantilor
caracteristici arderii combustibilului în motoarele cu ardere interna și anume: CO,
CO2, NOx, SO2, COV, CH4. Cantitatea emisiilor și efectele acestora depinde de:
tipul

utilajelor și

masinilor, capacitatea cilindrica, vechimea utilajului;

combustibilul utilizat; aria pe care isi desfasoara activitatea, distantele parcurse,
viteza de deplasare; tipul carosabilului pe care se deplaseaza mijloacele de transport;
conditiile meteorologice locale de dispersie a poluantilor.
Instalaţiile pentru reţinerea și dispersia poluanţilor în atmosferă:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive :


amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor și
deseurilor;



alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare centralizate și
nu pe amplasament;



reducerea activitatilor care genereaza mult praf în perioadele cu vant puternic,
precum și umectarea suprafetelor de lucru la nevoie;



utilizarea unor utilaje și echipamente în stare optimă de funcționare.

În perioada de funcționare nu se impun măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra
aerului.
Avand în vedere cele prezentate și în conditiile în care proiectul nu pregăteşte activităţi ce ar
putea contribui la poluarea aerului, se considera ca impactul asupra calitatii aerului va fi
nesemnificativ.
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Sursele de zgomot şi de vibraţii:
Procesele tehnologice de executie a lucrărilor implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii
specifice, care reprezinta tot atatea surse de zgomot. Acestea pot fi grupate dupa cum urmeaza:
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zgomotul din fronturile de lucru, produs de catre functionarea utilajelor de
constructii (excavari, realizarea structurii proiectate);



circulatia vehiculelor care transporta materialele necesare executiei lucrarilor.

A doua sursa importanta de zgomot pe perioada constructiei obiectivelor proiectului o va
constitui circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul stâlpilor se vor folosi
autobasculante. Parcurgerea unor localitati de catre autobasculantele ce vor deservi frontul de
lucru ar putea genera niveluri echivalente de zgomot care ar putea provoca un anumit
disconfort.
În ceea ce priveste prognozarea impactului acustic asupra receptorilor sensibili, intensitatea
lucrărilor nu relevă apariţia potenţială a unui impact ridicat asupra populatiei datorat zgomotului
de santier. Impact mai pronuntat ar putea avea insa traficul, care, în conditiile starii deficitare a
sistemului rutiere de acces înspre lucrări, ar putea constitui un motiv, desi temporar, de
disconfort pentru populatia locală.
Amenajările și dotările pentru protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor:
În etapa de implementare a proiectului propus, având în vedere că lucrările se efectuează în
spațiu deschis, nu s-au prevăzut amenajări și dotări speciale pentru protecţia împotriva
zgomotului și vibraţiilor. Utilajele cu ajutorul cărora se vor realiza construcţiile sunt însă
ecranate acustic din fabricație.
Se estimează un nivel de zgomot sub limita prevăzută de normativele în vigoare.
Principalele măsuri de prevenire/reducere a zgomotului și vibraţiilor în perioada de realizare și
funcționare a proiectului propus sunt:
 asigurarea unor echipamente de protectie auditiva eficiente pentru lucrători;
 monitorizarea perceptiei populatiei din zona și a muncitorilor de pe santier în ceea ce
priveste zgomotul și vibratiile;
 limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele din zona frontului de lucru
și, mai ales, de catre traficul ce va deservi santierul;
 corelarea programului vehiculelor inspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe
drumurile tranzitate în vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de
suplimentarea semnificativa a acestuia (în special în ore de varf);
 nederularea lucrarilor de constructie pe timpul noptii;
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 utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci cand acest lucru este
imperativ și nu poate fi inlocuit cu o alternativa mai putin nociva din acest punct de
vedere;
 utilizarea unor echipamente și utilaje dotate cu motoare ecranate acustic sau cu alte
caracteristici tehnice care sa reduca amprenta sonora.
d) protecția împotriva radiațiilor
Sursele de radiaţii:
În cadrul proiectului nu se folosesc materii şi materiale ce produc radiaţii. De asemenea nu se
vor depozita sau manipula produse care să genereze instantaneu radiaţii sau care să aibă impact
negativ asupra omului sau mediului înconjurător.
Amenajările și dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:
Realizarea şi funcţionarea proiectului nu va implica utilizarea de surse de radiaţii.
e) protecția solului și a subsolului
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol și ape freatice:
Urmatoarele forme de impact asupra solului și subsolului au fost estimate în perioada de
executie și funcționare a obiectivelor proiectului:
 poluarea solului prin pierderi accidentale de produse petroliere de la
utilajele de constructie;
 poluarea solului prin depozitarea necorespunzatoare a unor materii prime
sau deseuri;
 afectarea dinamicii și structurii naturale a componentei edafice prin
eroziunea din zona taluzurilor și a platformei de lucru;
 declansarea unor procese morfodinamice nedorite în urma lucrarilor
propuse, cu precadere în arealele vulnerabile din acest punct de vedere;
 aparitia unor forme de acumulare tehnogene (depozite de materiale sterile,
depozite de materii prime etc.);
 sedimentarea poluantilor de trafic în perioada de functionare.
Lucrările și dotările pentru protecţia solului și a subsolului:
16/33
SC M&S ECOPROIECT SRL
Cluj-Napoca, Strada Georg Friedrih Hegel, Nr. 9/1
Email: ms.ecoproiect@gmail.com
Tel. 0745540970

Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului:
 protejarea solului și subsolului în perioada de execuţie este sarcina antreprenorului
care trebuie să respecte cerinţele de mediu;
 respectarea limitelor amplasamentului;
 colectarea selectivă a deşeurilor rezultate (deşeuri de construcţii şi deşeuri
menajere) şi depozitarea temporară în spaţii special amenajate până la
valorificarea lor prin societăţi autorizate;
 se va reface amplasamentul cu materialele excavate, fiind interzisă realizarea
umpluturilor cu alte materiale.
f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:
Aceste aspecte sunt tratate în detaliu în cadrul capitolului 13.
Forme de impact:
Ca forme de impact direct asupra componentei biotice datorate implementarii obiectivului, se
pot mentiona:
 indepartarea covorului vegetal în vederea amplasarii cablurilor;
 mortalitate accidentală pentru anumite specii în timpul construcţiilor, mai ales de
amfibieni.
În categoria formelor indirecte de impact asupra componentei biotice pot fi incluse:
 emisiile de gaze arse asociate traficului (atat în faza de constructie, cat și în cea de
functionare). Poluantii care pot genera efecte negative asupra vegetației sunt urmatorii:
CO, SO2, NO2, alti oxizi rezultati din procesele de ardere;
 modificarea parametrilor calitativi ai apei în cazul unor poluări accidentale, care ar putea
influenta negativ componenta biotica. Aceasta forma de impact s-ar putea materializa
doar în cazul unor situatii accidentale, de defectiune a instalatiilor sau de nerespectare
a normelor de depozitare a deseurilor de catre personalul angajat;
 modificari ale structurii sau texturii solului, care s-ar repercuta și asupra componentei
biotice.
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g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de
monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricție, zone de interes tradițional și altele
Lucrările ce se vor executa nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de altă natură
care ar putea prejudicia obiective de interes public.
Surse de impact:
Avand în vedere ca lucrarile se deruleaza în afara zonei locuite, se estimeaza ca disconfortul pe
care activitatea de santier l-ar putea genera asupra populatiei va fi minim.
Lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public:
Nu este cazul.
Măsuri de prevenire/reducere a impactului
h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrărilor de
construcție a complexului rezidențial şi ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în tabelul
6.
Tabel 2. Tipuri de deșeuri generate
Codurile
deşeurilor
Sursele de
conform
Denumirea
deşeuri
Listei
deşeului
(etapele
Europene generat
proiectului)
a
Deşeurilor

17 01 01

Deşeuri de
beton

17 04 11

Deşeuri de
cabluri

17 05 04

Pământ şi
pietre

Mod de
depozitare
temporară

Depozitare
temporară pe
amplasamentul
organizării de
şantier
Depozitare
temporară în
recipienţi
etanşi
Depozitare
temporară pe
amplasamentul

Modalităţile
propuse de
gestionare

Periculozitate

Reutilizare la
realizarea
umpluturilor

Nepericulos

Valorificare prin
firme autorizate

Nepericuloase

Reutilizare la
realizarea
umpluturilor

Nepericuloase
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20 03 01

Deşeuri
menajere

15 01 01

Ambalaje
hartie/carton

Depozitare
temporara pe
amplasament
în pubele, pe
categorii

15 01 02

Ambalaje tip
PET, alte
ambalaje
material
plastic

Depozitare
temporara pe
amplasament
în pubele, pe
categorii

20 03 04

Deşeuri
fecaloid
menajere din
bazinele
vidanjabile
toaletelor
ecologice

-

20 03 01

Deşeuri
menajere

17 04 11

Deşeuri de
cabluri

Colectare în
pubele
ecologice
Depozitare
temporară în
recipienţi
etanşi
Depozitare
temporară pe
amplasamentul
organizării de
şantier

Etapa de
realizare a
investiţiei

Etapa de
exploatare
a investiţiei

organizării de
şantier
Colectare în
pubele
ecologice

17 05 04

Pământ şi
pietre

Eliminare prin
firmă de
salubritate

Se valorifica
prin firme
autorizate sau
se preiau de
firma de
salubritate
autorizata și
pentru
colectarea
deseurilor
reciclabile
Se valorifica
prin firme
autorizate sau
se preiau de
firma de
salubritate
autorizata și
pentru
colectarea
deseurilor
reciclabile
Se vidanjează,
este
responsabil cu
această
operaţiune
operatorul
oaletelor
ecologice

Nepericuloase
Nepericuloase

Nepericuloase

Nepericuloase

Eliminare prin
firmă de
salubritate

Nepericuloase

Valorificare prin
firme autorizate

Nepericuloase

Reutilizare la
realizarea
umpluturilor

Nepericuloase
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Modul de gospodărire a deşeurilor
Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi
populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.
Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile şi va fi păstrată evidenţa
cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase.
Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcție, se
vor amenaja facilităţi corespunzătoare.
Deseurile menajere produse în perioada de construcție vor fi depozitate în containere
specializate şi se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va incheia un
contract. Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi va trebui
să predea aceste deseuri unei firme specializate.
Pentru etapa de executie a lucrărilor, se recomanda urmatoarele masuri, aplicate de
antreprenorul de lucrări:
 inventarul tipurilor și cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de
periculozitate;
 evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, în special a
tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;
 determinarea modalitatii şi a responsabililor pentru implementarea masurilor de
gestionare a deseurilor;
 pamantul de excavatie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutura;
 stratul de sol vegetal va fi îndepartat și depozitat în gramezi separate și va fi utilizat
la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de construcții;
 depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se
reduca riscul poluarii solurilor și a apei freatice.
Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de construcție prin pierderi
de carburanti, care mai apoi pot ajunge în reteaua de canalizare, titularul se va asigura că poate
avea la dispoziţie, în cel mai scurt timp posibil, material absorbant şi baraje absorbante.
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 B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a
terenurilor, a apei și a biodiversității
7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în
mod semnificativ de proiect
Singurul aspect de mediu care ar putea fi în mod potenţial afectat semnificativ este
Biodiversitatea, având în vedere că amplasamentul are regim de protecţie din acest punct de
vedere. Acest tip de impact este tratat în mod detaliat în cadrul capitolul 13.

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Activitatile de monitorizare sunt necesare în vederea cuantificarii impactului implementării
proiectului asupra factorilor de mediu cu scopul adoptarii masurilor optime de protectie a
acestora și se desfasoara atat în faza de executie, cat și în cea de operare.
În etapa de executie, nu se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin prelevarea
de probe. Astfel, stabilirea calitatii initiale a factorilor de mediu, ca reper pentru modificarile
ce vor surveni ca efect al lucrarilor de reabilitare, se va face analitic, prin estimari maximale ale
nivelurilor de poluare pornind de la informatiile prevazute în cartile tehnice ale utilajelor
implicate în constructie.
În ceea ce priveste nivelul de zgomot și vibratii, vor exista consultari permanente cu populatia
posibil a fi afectata de acest aspect în vederea minimizarii starii de disconfort ce ar putea fi
indusa acesteia.
Alegerea amplasamentelor lucrarilor temporare și definitive, a organizării de santier sau a
depozitelor temporare se va face în concordanta cu normele în vigoare, cu restrictiile și normele
impuse de criteriile tehnice, economice și de mediu.
Având în vedere faptul că proiectul se suprapune cu o arie naturală protejată, lucrările trebuie
derulate cu maximă precauție, astfel încât efectul asupra biodiversităţii, dar şi asupra
locuitorilor din zonă să fie cât mai redus.
În cazul acestui proiect, monitorizarea mediului este mai importantă doar în faza de realizare a
investiţiei, având în vedere potenţialul impact asupra diferitelor componente ale mediului (apă,
aer, vegetaţie, faună etc).
Pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform
specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar
pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit.
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Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materialelor de construcţie, depozitarea
deşeurilor).

9. Legătura cu alte acte normative și/sau
planuri/programe/strategii/documente de planificare
 A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile
altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii
Europene
Nu este cazul.

 B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de
programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea
actului normativ prin care a fost aprobat.
Nu este cazul.

10. Lucrări necesare organizării de șantier
Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea de organizări de şantier, care
se va amenaja în zonele din proximitatea lucrărilor, unde se vor depozita utilajele și
echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare va cuprinde:
 spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente și mijloace necesare;
 spatii necesare depozitarii temporare a materialelor, cu respectarea masurilor specifice
pentru conservare pe timpul depozitarii;
 spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate în urma executarii lucrarilor.
 spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.
Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare,
fara masuri deosebite de protectie, fie în magazii provizorii pentru protejare impotriva
interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.
De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii provizorii cu rol de depozitare
materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.
Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se vor
adopta următoarele măsuri:
 se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;
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 deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta,
depozita temporar în locaţii și recipienţi adecvaţi și vor fi eliminate prin firme
specializate și autorizate.
Descrierea impactului asupra mediului asociat lucrărilor organizării de şantier a fost efectuată
în cadrul subcapitolelor aferente fiecărui factor de mediu afectat de implementarea proiectului.

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea
investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității
La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:
 evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament şi a materiilor prime în
exces;
 nivelarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de construcţie;
 acoperirea cu sol vegetal rezultat din excavaţiile de pe amplasament.

12. Anexe - piese desenate
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului
2. planul de situație
3. fişiere shapefile privind localizarea amplasamentului

13. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare
a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes
comunitar
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Proiectul este inclus în Parcul Naţional Domogled Valea Cernei (fig. 2).

Figura 2. Amplasarea proiectului în Parcul Naţional Domogled Valea Cernei

24/33
SC M&S ECOPROIECT SRL
Cluj-Napoca, Strada Georg Friedrih Hegel, Nr. 9/1
Email: ms.ecoproiect@gmail.com
Tel. 0745540970

Cât priveşte suptapunerea cu zonarea parcului, amplasamentul proiectului se înscrie în zona
de dezvoltare durabilă, urmându-se a se desfăşura pe marginea drumului naţional 67D, care
conform planului de management aprobat, capitolul 2.1.3. Zonarea internă a Parcul
Naţional Domogled - Valea Cernei se află în această zonă: „drumurile naționale, forestiere,
industriale, publice și de acces de pe teritoriul parcului, cu o suprafaţă de 149 hectare, sunt
încadrate în zona de dezvoltare durabilă”
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar. Descrierea ariilor
protejate de interes comunitar
Parcul Național Domogled - Valea Cernei este situat în sud-vestul României, se întinde pe
suprafața a trei județe: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj și are o suprafaţă de 61211 ha, fiind
actualmente parcul național cel mai mare din ţară. Limita parcului urmărește în cea mai mare
parte cumpăna de ape a bazinului Cernei, din punct de vedere al reliefului suprapunându-se
peste patru masive montane: Munţii Cernei, Masivul Godeanu, Munţii Vîlcan şi Munţii
Mehedinţi. Parcul Național Domogled-Valea Cernei a fost instituit prin Ordinul ministrului
mediului nr. 7/1990 pentru înființarea a 13 parcuri naționale.
În interiorul parcului există 11 rezervații naturale desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secțiunea a III-a - zone protejate.
Acestea sunt redate în tabelul 3.
Tabel 3. Rezervaţii naturale în interiorul ariilor protejate vizate
Număr
Tip
Denumire
Localizare
Suprafața(ha) Județ
curent
1.
Domogled
mixtă
Orașul
Băile
Caraș2.382,8
Herculane
Severin
2.
Coronini-Bedina mixtă
Orașul
Băile
CarașHerculane,
Severin
3.864,8
Comuna
Mehadia
3.
Iauna-Craiova
mixtă
Comunele
CarașCornereva
și 1.545,1
Severin
Mehadia
4.
Belareca
mixtă
Comunele
CarașCornereva
și 1.665,7
Severin
Mehadia
5.
Iardaștița
forestieră
Orașul
Băile
Caraș501,6
Herculane
Severin
6.
Peștera lui Ion speologică
Comuna
Caraș0,1
Bârzoni
Cornereva
Severin
7.
Piatra Cloșanilor mixtă
Comuna Padeș,
Gorj
inclusiv peşterile
satul Cloșani
1.730,0
Cloşani și Cioaca
cu Brebenei
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8.

Ciucevele Cernei mixtă

9.

Peștera Martel

speologică

10.

Cheile Corcoaiei

mixtă

11.

Vârful lui Stan

botanică

12.

Valea Țăsna

mixtă

Comuna Padeș,
1.166,0
satul Cerna-Sat
Comuna Padeș
2,0

Gorj

Comuna Padeș,
34,0
satul Cerna-Sat
Comuna
120,0
Isverna
Comuna Balta
160,0

Gorj

Gorj

Mehedinți
Mehedinți

Situl Natura 2000 Domogled-Valea Cernei, cod ROSCI0069 Domogled –Valea Cernei, a
fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările
ulterioare. Are o suprafață de 62171 ha și a fost înființat pentru protejarea unui număr
impresionant de habitate de interes comunitar, specii de plante, mamifere, amfibieni și reptile,
nevertebrate, pești. Scopul instituirii acestuia a fost: asigurarea biodiversității prin conservarea
habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice; menținerea sau restabilirea, într-o stare de
conservare favorabilă, a habitatelor naturale, a speciilor din faună şi floră sălbatică de interes
comunitar; menținerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care sunt de
importanță majoră pentru fauna şi flora sălbatică.
Aria de protecție specială avifaunistică, cod ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei, a fost
instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție
specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,
cu modificările și completările ulterioare. Are o suprafață de 66617 ha și a fost declarat pentru
protecția speciilor de păsări de interes comunitar din zonă și a avut drept scop: protecția,
gestionarea și reglementarea speciilor de păsări care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie
din zonă; aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea, menținerea sau refacerea unei
diversități și a unei suprafețe suficiente de habitat pentru toate speciile de păsări vizate;
aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea sau adaptarea tuturor speciilor de păsări vizate,
la un nivel care corespunde în mod special exigenţelor ecologice, științifice și culturale,
ținându-se seama de exigențele economice și recreaționale.
c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în
zona proiectului
Conform studiilor de fundamentare care au stat la baza aprobării planului de management, în
zona proiectului se regăsesc următoare habitate / habitate ale speciilor:
Habitate
2. 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
3. 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
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4. 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
5. 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Peşti:


Cotus gobio



Gobio uranoscopus



Sabanejewia aurata

Păsări:


Dendrocopus major



Dendrocopus leucotos



Dryocopus martius



Picus canus

Mamifere:


Ursus arctos



Lutra lutra



Myotis myotis



Miniopterus schreibersii

Nevertebrate:
6. Euscorpius carpathicus
7. Morimus funereus
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar
Proiectul este necesar managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria
naturală protejată de interes comunitar
Semnificaţia sau magnitudinea impactului va fi estimată în funcţie de categoriile din tabelul 5.
27/33
SC M&S ECOPROIECT SRL
Cluj-Napoca, Strada Georg Friedrih Hegel, Nr. 9/1
Email: ms.ecoproiect@gmail.com
Tel. 0745540970

Tabel 4. Scara de estimare a magnitudinii efectului
Scara efectelor si parametrii
Caracteristicile
Scăzut/minor
mediu
Ridicat/semnificativ
efectelor/criterii
Magnitudinea efectului – mărimea sau gradul de impact în comparație cu condițiile sau pragurile
inițiale și alți parametrii de măsurare aplicabili (de exemplu, standarde, ghiduri, obiective).
Magnitudinea indică nivelul impactului într-o zonă, de la impact minor până la distrugere totală.
Un impact de intensitate scăzută pe o suprafață mare ar putea fi mai rău decât un impact de intensitate
mare într-o zonă mică, în funcție de anumite elemente.
Efectul
modifică Efectele conduc la Efectele conduc la
minor
condițiile depăşirea valorilor de depăşirea valorilor de
inițiale; totuși, este referinţă, dar are un referinţă şi la impact
mai mic decât valorile efect limitat asupra ridicat
asupra
de referinţă prevăzute componentelor
componentelor
în legislaţie
importante
ale importante
ale
mediului
mediului
Întinderea spațială (geografică) a efectului
Zona în care impactul va avea loc și va fi măsurabil, de la metri pătrați la kilometri pătrați
Efect
limitat
la Efect la nivel local.
amplasamentul
Efect la nivel regional /
proiectului.
naţional / transnaţional
Durata/sincronizarea – perioada de timp în care impactul va persista.
Evenimentele pe termen scurt pot crea impact semnificativ dacă ele au loc frecvent. Ele pot coincide
cu perioade sensibile în mediul receptor, precum ciclurile de reproducere la specii.
Efectul este limitat la Efectul este limitat la Efectul se extinde
evenimente pe termen faza de operare și dincolo de faza de
scurt (de exemplu, întreținere și/sau faza scoatere din funcțiune.
faza de pregătire a de
scoatere
din
șantierului sau faza de funcțiune.
construcție).
Frecvența (sau probabilitatea) – rata de recurență a impactului (sau condițiile care produc
impactul)
Condițiile
sau Condițiile
sau
fenomenele
care fenomenele
care
produc efectul au loc produc efectul pot Condițiile
sau
rar.
avea loc o dată sau de fenomenele
care
mai multe ori în produc efectul pot avea
timpul
existenței loc des și la intervale
proiectului.
regulate şi frecvente.
Reversibilitatea – gradul în care impactul poate fi atenuat(măsurat de obicei prin necesar pentru ca
mediul să revină la starea naturală).
Efectul este reversibil Efectul persistă un Efectul
nu
este
(de
exemplu, anumit timp după ce reversibil.
încetează de îndată ce sursa/factorul de stres
sursa/factorul de stres este îndepărtat(ă), dar
este îndepărtat(ă)).
în final încetează (de
exemplu,
este
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Caracteristicile
efectelor/criterii

Scara efectelor si parametrii
Scăzut/minor
mediu

Ridicat/semnificativ

reversibil pe toată
durata proiectului).
Importanța ecologică – importanța factorului afectat pentru păstrarea integrităţii şi funcţiilor
ecosistemului.
Calitatea mediului receptor este în general identificată prin declararea zonelor de conservare,
identificarea speciilor protejate și alte trăsături naturale valoroase
Componentele biotice
Componentele biotice
sunt
comune
și Componentele biotice sunt mai puțin comune
abundente la nivel sunt
mai
puțin și
cu
abundență
local.
comune
și
cu limitată pe teritorii mai
abundență limitată în extinse / inclusiv în
regiune.
context transfrontieră.
Sustenabilitatea – gradul în care impactul ar putea conduce la compromiterea abilităţii generațiilor
următoare de a-și satisface nevoile
Efectul va conduce la
diminuarea
unor
Efectul nu afectează resurse pe toată durata Efectul va conduce în
existența
proiectului.
timp scurt la epuizarea
componentelor
Componentele
resursei
şi
va
valoroase
ale valoroase
ale compromite
deci
mediului
sau mediului
vor
fi satisfacerea nevoilor
utilizarea acestora ca disponibile
în generaţiei viitoare cu
resurse.
continuare.
privire la acea resursă.
Senzitivitatea amplasamentului - sensibilitatea mediului receptor asupra căruia se manifestă efectul,
inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe care Proiectele le pot aduce
Un receptor care nu
este important pentru
funcționarea
sistemului din care Un receptor care este
face parte, sau care este important pentru
este important dar funcționarea
rezistent la schimbări sistemului din care
(în
contextul face parte. Poate fi Un receptor care este
proiectului propus) și mai puțin rezistent la de importanţă majoră
își va reveni rapid pe schimbări dar poate fi pentru
funcționarea
cale naturală la starea readus
la
starea sistemului din care
dinaintea impactului inițială prin acțiuni face parte, care nu este
odată ce activitatea specifice, sau se poate rezistent la schimbări
generatoare de impact reface pe cale naturală și care nu poate fi
se oprește.
în timp.
readus la starea inițială.

Proiectul a fost propus pentru a contribui la îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor de
păsări din parc.
Cu toate aceste, pe perioada construcţiei, se pot exercita şi efecte negative reduse ca intensitate.
Acestea sunt detaliate în cele ce urmează.
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a. Efecte directe ale lucrarilor
Din punct de vedere al florei şi vegetaţiei impactul va fi direct pe perioada de desfaşurare a
lucrarilor de şantier, fiind direct afectata vegetaţia ierboasa de pe amplasament. Habitatele
forestiere de interes comunitar nu vor fi afectate în niciun fel, nu se va reduce suprafaţa acesrora,
iar efectele din perioada comnstrucţiei vor fi minore.
Pentru pastrarea stadiului de conservare a acestor habitate au fost elaborate cateva recomandari
care, daca sunt respectate, elimina impactul negativ al amenajărilor pe care le pregăteşte
proiectul asupra lor.
Nevertebratele acvatice ar putea avea de suferit în special prin creşterea turbiditaţii - impact
mediu la nivel punctual, fara modificarea starii de conservare a populaţiilor locale, regionale,
naţionale.
Peştii pot fi afectaţi indirect în aval prin creşterea turbiditaţii în perioada construcţiei - impact
redus la nivel punctual, fara modificarea starii de conservare a populaţiilor locale, regionale,
naţionale, având în vedere că epurarea apei va fi monitorizată automat şi se vor lua măsuri
pentru prevenirea deversării de apă epurată necorespunzător.
Pasarile, cu excepţia acelora care cuibaresc în apropierea zonei în care se vor desfăşura
lucrările, nu vor fi afectate. Cele cuibaritoare în apropierea şantierului vor fi afectate de zgomot
şi noxe - impact nesemnificativ, punctual.
Mamiferele, fiind mobile vor parasi locul şantierului şi zonele imediat invecinate - impact
nesemnificativ, punctual.
Nevertebrate – nu se estimează niciun impact asupra acestora.
b. Efecte în faza de operare
Nu se estimeaza vreun impact în aceasta faza pentru nicio categorie de organisme.
c. Efecte cumulative
Proiectul este amplasat de-a lungul unui drum naţional, prin urmare în zonă prezenţa antropică
este resimţită, dar nu se estimează niciun fel de impact cumulativ, decât uşoara cumulare a
poluanţilor de trafc cu cei datoraţi lucrărilor de şantier.
d. Efectul rezidual
Categorie
impact şi tip
Specia

Durată /
reversibilitate

Descriere impact

Impact temporar (perioada
construcției)
prin
uşoara
poluare a aerului care ar putea
afecta şi vegetaţia din zonă
Habitate

Scară de
timp

Negativ
Temporar
nesemnificativ,
direct
asupra
aerului
şi
indirect asupra
habitatelor
forestiere

Local,
reversibil

30/33
SC M&S ECOPROIECT SRL
Cluj-Napoca, Strada Georg Friedrih Hegel, Nr. 9/1
Email: ms.ecoproiect@gmail.com
Tel. 0745540970

Mamifere

Impact temporar (perioada Negativ
Temporar
construcției) prin sporirea nesemnificativ,
prezenţei antropice în zonă
direct
asupra
speciilor

Local,
reversibil

Impact nul
Nevertebrate

Impact temporar (perioada
Speciile
de construcției) prin sporirea
păsări ce au prezenţei antropice în zonă
habitat
în
zonă (speciile
de
ciocănitori)

Negativ
Temporar
nesemnificativ,
indirect asupra
speciilor
prin
zgomot şi uşoară
poluare

Local,
reversibil

Impact direct asupra speciilor

Pozitiv, direct Permanent
asupra tuturor
speciilor
de
păsări

Local

Impact temporar (perioada
construcției) prin sporirea
prezenţei antropice în zonă
afectarea calității apei în
perioada de construcție

Negativ
Temporar
nesemnificativ,
direct
asupra
ecosistemului
riparian
şi
indirect asupra
apei

Local,
reversibil

Toate speciile
de păsări ce
trec în pasaj

Toate speciile
de peşti

Masurile de diminuare a impactului vor fi prezentate separat pentru biodiversitatea
terestra/amfibie şi pentru cea acvatica.
a. Biodiversitate terestra/amfibie
În timpul fazei de construcţie:
 Executare lucrarilor intr-un timp cat mai scurt şi evitarea desfaşurarii lucrarilor în
sezonul prevernal şi vernal pentru diminuarea impactului asupra amfibienilor şi
pasarilor cuibaritoare în zona de mal.
 Evitarea afectarii vegetaţiei ripariene şi a celei forestiere.
În timpul fazei de funcţionare: nu este cazul.
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b. Biodiversitate acvatica
Investiţia propusa nu va genera efecte negative sub raport calitativ asupra habitatelor şi speciilor
acvatice şi nici asupra echilibrului ecologic al sistemului lotic Cerna, daca vor fi respectate
urmatoarele propuneri de prevenire:
 pentru protectia faunei piscicole se recomanda: pastrarea regimului natural de scurgere
lichida şi solida a râului Cerna; excluderea crearii de bariere de poluare inclusiv cu
substanţe solide sedimentabile în rau şi în afluenţi; restrangerea la maxim a suprafeţelor
ocupate de şantier; interzicerea stationarii si spalarii autovehiculelor în rau.
 pentru conservarea diversitaţii şi stabilitatii comunitaţilor de macronevertebrate
bentonice (care contribuie semnificativ la procesele de ciclare a materiei în ecosistemul
lotic vizat şi sunt baza trofica pentru populaţiile de peşti) este necesara pastrarea
structurii substratului (forma, dimensiuni, densitate) - evitarea extragerii din albia
minora a agregatelor minerale;
 pentru pastrarea structurii comunitaţilor acvatice (macronevertebrate şi peşti) se impune
pastrarea vegetaţiei ripariene arboricole şi a dinamicii naturale a liniei malurilor;
 se vor informa muncitorii cu privire la aria protejată, la măsurile propuse şi la erioadele
recomandate pentru lucrări;
 se vor respecta toate condiţiile de exploatare impuse de Administraţia Naţionala "Apele
Romane".
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare
Nu este cazul

14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu
apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații,
preluate din Planurile de management bazinale, actualizate
Proiectul nu va afecta negativ si nu va compromite indeplinirea obiectivelor propuse pentru
managementul corpurilor de apa, asa cum prevede Directiva cadru Apa si Legea Apelor.
1. Localizarea proiectului
- bazinul hidrografic: Banat (bazinul râului Cerna)
- cursul de apă: Râul Cerna, cod cadastral VI.2
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- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): Corpul de apă subterană RODL05 Dobrogea centrală
(P)
Corpul de ape freatice este de tip poros-permeabil, fiind localizat în aluviuni actuale şi subactuale
(atribuite Holocenului), în depozite loessoide (Pleistocen superior-Holocen), în loess (Pleistocen mediuPleistocen superior),
Corpul de apa RODL05 este situat pe faleza inalta de langa amplasamentul investitiei. Pe amplasamenl
investitiei exista un acvifer freatic localizat in aluviunile marine de plaja, care are apa sarata si este
influientat de apele marine.


denumire și cod: Corpul de apă subterană ROBA14 Cerna Câmpuşel

8. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică
a corpului de apă:
Conform planului de management al spaţiului hidrografic Banat, corpul de apă subterană ROBA14
Cerna Câmpuşel se află în stare ecologică bună.
Conform planului de management al spaţiului hidrografic Banat, râul Cerna este în stare ecologică bună,
respectiv potenţial ecologic bun pentru sectoarele puternic modificate.
3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea
excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz
Nu este cazul.
Având în vedere specificul proiectului (infrastructură), se poate aprecia că nu există surse de poluare
fizico-chimică ori biologică a apei care pot genera impact semnificativ asupra acesteia. Prin urmare
se poate aprecia ca implementarea și functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre în
dinamica naturala a componentei hidrice ce descrie amplasamentul, nici la nivel cantitativ, nici la
nivel calitativ.
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