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CAPITOLUL I
INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII
I.1. Denumirea proiectului şi părţile implicate
Denumirea proiectului
Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru
decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău.
Titularul şi beneficiarul proiectului – SC MUV SRL Bacău, Cod Fiscal: RO9077512, NORC:
J04/1460/12.12.1996
Adresa sediului social - Județul Bacău, orașul Bacău, strada Gării, nr. 12.
Persoana de contact – Liliana Coșa, telefon: 0752 241 370.
Proiectant general
SC Pro Globo AD SRL Bacău.
Elaboratorul Studiului de Evaluare Adecvată - Axinte Olga, persoană fizică autorizată
Adresa poştală: Bacău, str. Mihai Viteazu, bl. 5, sc. A, ap. 4
Telefon: 0742 138 862
Fax: 0334/41 52 17
E-mail: olga.axinte@yahoo.com

I.2. Descrierea proiectului
Amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval

Amplasamentul Perimetrului de exploatare
Schineni Aval

Perimetrul de exploatare Schineni Aval
este situat în extravilanul comunei
Săucești, (conform PUG aprobat prin
HCL Săucești nr. 42/14.07.2009), albia
minoră a râului Siret, mal drept.
Caracteristicile
Perimetrului
de
exploatare Schineni Aval:
Suprafață = 27.115 mp (2,71
ha);
Lungime totală = 424,84 m;
Lățime maximă = 118,66 m;
Volum total de agregate
minerale estimat = 45.282,05
m³;
Volum de agregate minerale
care va fi exploatat = 45.000 m³;
Adâncime maximă de săpătură
= 3,61 m;
Adâncime minimă de săpătură =
0,35 m.
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Pentru Perimetrul de exploatare Schineni Aval, SC Muv SRL Bacău a încheiat Contractul de
Închiriere nr. 38/31.03.2017, cu AN Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret, valabil
timp de 2 ani, până la data de 31.03.2019.
Scopul contractului este îndepărtarea materialului aluvionar excedentar, pentru asigurarea
scurgerii optime în albie.
D.p.d.v. al apărării zonei inundabile, Perimetrul de exploatare Schineni Aval, conform STAS
4273/1983, se încadrează în categoria 4, clasa a-IV-a de importanţă: construcţii de importanţă
secundară, construcţii hidrotehnice a căror avariere are o influenţă redusă pentru alte obiective
social-economice.
Accesul la Perimetrul de exploatare Schineni Aval
Accesul utilajelor și mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Schineni Aval se
va face din DJ 207F Săucești - Șerbești, pe un drum de exploatare balastat cu lungimea de 2.270 m
(2,27 km).
Utilaje şi mijloace de transport folosite
Exploatarea agregatelor minerale se realizează cu utilaje care au o vechime mai mică de 10
ani fiind în Durata Normată de Funcţionare:
Încărcător frontal WOLA cu cupa de 3 mc - 1 bucată;
Draglină DH 1800 cu cupa de 1 mc - 1 bucată;
Excavator - 1 bucată;
Autobasculantă - 2 bucăţi, cu capacitatea de transport de 20 tone și de 8 tone.
Utilajele și mijloacele de transport vor fi garate la Stația de sortare-spălare a agregatelor
minerale, proprietate a SC MUV SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de Perimetrul de
exploatare Schineni Aval.
Numărul de persoane angajate - 5 (3 mecanici utilaje şi 2 șoferi basculante).
Amenajări provizorii pentru personal şi colectarea deşeurilor: cabină WC ecologic, saci de
polietilenă pentu colectarea deșeurilor menajere, saci care vor fi transportați zilnic în incinta
Stației de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC MUV SRL Bacău, unde sunt
amenajări pentru birou și magazie, cabină WC ecologic, recipient pentu colectarea deșeurilor
menajere, dotări PSI.
Se va prelucra cu personalul, legislația privind protecția mediului, normele de protecţie a
muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi se va urmari respectarea lor.
Activitatea de exploatare a agregatelor minerale în Perimetrul Schineni Aval este
programată pe parcursul a 2 ani (2017 – 2018), dar va începe după obținerea tuturor actelor de
reglementare prevăzute de legislația în vigoare.

I.2.1. Etapa lucrărilor de deschidere
Amenajarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval este cu caracter provizoriu, lucrările
de deschidere pentru exploatarea agregatelor minerale sunt planificate să dureze circa 5 zile:
Calea de acces (drumul de exploatare) este amenajat;
Bornarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval, cu borne din beton, cu înălțimea de
1,50 m, vopsite la capete;
Decopertarea stratului de sol vegetal de pe suprafaţa Perimetrului de exploatare Schineni
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Aval, acolo unde acesta există, depozitarea temporară separată a solului decopertat,
pentru a fi utilizat pentru recopertare, la închiderea balastierei.

I.2.2. Etapa de exploatare a agregatelor minerale
Exploatarea agregatelor minerale se va face astfel încât să nu fie modificată morfologia
albiei, urmărindu-se păstrarea talvegului actual și a orientării albiei, pe parcursul a 2 ani, 2017 2018 .
Tehnologia de exploatare:
Amenajarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval este cu caracter provizoriu, iar
exploatarea agregatelor minerale va fi sezonieră;
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat, în câmp continuu, cu utilaje care să
poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret, situaţie în care,
utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în afara zonei inundabile şi exploatarea
balastului va fi întreruptă;
Exploatarea agregatelor minerale se va face în incinta perimetrului închiriat (2,71 ha), în
limitele punctelor care delimitează perimetrul, prin retragere de la firul apei spre malul
drept, din aval spre amonte, în fâşii succesive şi paralele cu râul Siret, cu lăţimea de 6 – 7 m
şi lungimea de circa 393 m, pe tot parcursul perimetrului, urmărindu-se decolmatarea
albiei minore în zona malului drept al râului Siret, crearea unui şenal de colectare a
debitelor mici şi medii, conform planului de situaţie, fără a produce denivelări şi gropi;
Adâncimea maximă de exploatare va fi de 3,61 m (conform profilelor transversale
prezentate în documentaţia tehnică), fără a coborî sub cota talvegului natural al râului, fără
a afecta stabilitatea albiei, fiind exclusă apariția unor eroziuni regresive ale patului albiei
râului Siret;
Adâncimea minimă de exploatare va fi de 0,35 m;
În urma excavațiilor terenul va rămâne fără neuniformități și racordat la configurația
naturală a terenului din amonte și din aval de exploatare;
Extracţia se va face în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a
cursului de apă, numai în perioadele de ape mici şi medii;
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje;
Prin îndepărtarea materialului aluvionar care obstrucționează curgerea apei se va realiza
decolmatarea, regularizarea cursului râului Siret în acest sector al albiei minore și dirijarea
cursului apei către malul drept pentru protejarea împotriva eroziunii de mal, asigurarea
secțiunii optime de scurgere a apelor;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Volumul rezervei de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval =
45.282,05 m³, iar volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe
parcursul a 2 ani (2017 - 2018) = 45.000 m³;
Dacă se interceptează zone cu care materiale care nu poat fi folosite (depuneri de mâl,
material levigabil, bolovani, etc.), materiale estimate la circa 3% din cantitatea excavată,
aceste materiale vor fi exploatate, transportate şi depozitate ca material de umplutură, de
către beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii, în zonele indicate de reprezentanţii
Primăriei UAT Săucești, judeţul Bacău;
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În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ nu se excavează;
Pe durata apelor mari, utilajele şi mijloacele de transport vor fi asigurate în afara zonelor
inundabile, cu obligativitatea prevenirii poluării pânzei freatice, apelor de suprafaţă şi
solului;
Materialul extras din Perimetrul de exploatare Schineni Aval va fi transportat cu cele 2
autobasculante din dotare și prelucrat la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul
acestei balastiere;
La Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este necesară constituirea pilierilor de
siguranță datorită caracteristicilor amplasamentului și morfologiei terenului, exploatarea
agregatelor minerale făcându-se numai în zona depunerilor aluvionare;
Prin Studiul Tehnic Zonal, se consideră că în Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este
necesară executarea unui prag submersibil de fund din următoarele motive:
o Lungimea totală a zonei de exploatare efectivă este relativ mică, astfel încât,
creșterea talvegului poate avea influențe nesemnificative asupra albiei în amonte și
în aval;
o Zona deține o cantitate suficientă de material exploatabil, cu o importantă
capacitate de regenerare;
o În aval de această balastieră nu sunt obiective sociale sau economice care să fie
afectate de coborârea sau ridicarea talvegului râului;
Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări împotriva inundațiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi oprită, acestea fiind
cazuri de forță majoră.
Anual se refac profilele transversale şi se va urmări evoluţia albiei, exploatarea urmând a fi
corelată cu aceasta.
Profilele post execuţie sunt parte componentă a Documentaţiei pentru Autorizarea
perimetrului de exploatare anuală.
Exploatarea balastului nu modifică regimul debitelor de apă şi nu are efecte negative
pentru curgerea apelor de suprafaţă şi subterane.
Se vor efectua măsurători topo post-execuție, precum și, la cel mult 15 zile după viiturile
importante și vor fi transmise la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația
Bazinală de Apă Siret Bacău.
Pentu protecția speciilor de ihtiofaună:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia minoră a râului Siret
în condiții submerse, sau în zona de contact a malului drept cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu condiția ca digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o
separă de cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a
pontei de către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie. Digul
temporar va fi excavat numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești
de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Lucrări hidrotehnice
În zona Perimetrului de exploatare Schineni Aval nu sunt lucrări hidrotehnice.
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Protecţia zăcământului
În Perimetrul Schineni Aval nu s-a făcut exploatarea agregatelor minerale în anii anteriori,
zăcământul fiind de tip aluvionar, compoziția mineralogică a elementelor de nisip, pietriș și
bolovăniș fiind alcătuită din cuarț, cuarțite, gresii și calcare cu un grad de rotunjire avansat.
În ceea ce priveşte protecţia zăcământului, exploatarea sedimentelor se va face numai din
aval spre amonte, în fâşii longitudinale și paralele, pe toată suprafaţa zonei de exploatare, fără să
fie afectat talvegul albiei prin crearea de concavităţi sau depozite, astfel încât, zona să nu fie
dezechilibrată din punct de vedere al eroziunii.
Prin dirijarea corectă a exploatării se va realiza decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea
cursului râului Siret, în acest sector al albiei minore.
Date morfometrice ale râului Siret:
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie de la Stația hidrometrică Drăgești =
114 kg/s;
Debitul lichid mediu multianual = 77,10 mc/s;
Turbiditatea medie multianuală = 1,48 g/l;
Debitul solid total multianual = 131 kg/s;
Volum anual de aluviuni transportate prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare
a albiei = 339.393 m³ (539.635 tone), densitatea aluviunilor este considerată 1,59
tone/m³.
Se vor efectua măsurători topo post-execuție, precum și, la cel mult 15 zile după viiturile
importante și vor fi transmise la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația Bazinală
de Apă Siret Bacău.

I.2.3. Etapa de închidere, dezafectare şi reconstrucţie ecologică
Etapa de închidere, dezafectare şi reconstrucţie ecologică – circa 10 zile
În momentul închiderii balastierei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va
fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
Îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
Nivelarea perimetrului de exploatare și refacerea malului drept;
Recopertarea cu sol vegetal a suprafeței decopertate la deschiderea balastierei;
Se vor efectua măsurători topo post-execuție și vor fi transmise la Sistemul de Gospodărire
a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău.

I.2.4. Procese tehnologice de producţie şi producţia care se va realiza
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat, în câmp continuu, cu utilaje care să
poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret, situaţie în care, utilajele şi
mijloacele de transport vor fi retrase în afara zonei inundabile şi exploatarea balastului va fi
întreruptă.
Materialul extras din Perimetrul de exploatare Schineni Aval va fi transportat cu cele 2
autobasculante din dotare și prelucrat la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul acestei
balastiere.
La Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este necesară constituirea pilierilor de
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siguranță datorită caracteristicilor amplasamentului și morfologiei terenului, exploatarea
agregatelor minerale făcându-se numai în zona depunerilor aluvionare;
Prin Studiul Tehnic Zonal, se consideră că în Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este
necesară executarea unui prag submersibil de fund din următoarele motive:
Lungimea totală a zonei de exploatare efectivă este relativ mică, astfel încât, creșterea
talvegului poate avea influențe nesemnificative asupra albiei în amonte și în aval;
Zona deține o cantitate suficientă de material exploatabil, cu o importantă capacitate de
regenerare;
În aval de această balastieră nu sunt obiective sociale sau economice care să fie afectate de
coborârea sau ridicarea talvegului râului.
Volumul rezervei de agregate minerale estimate prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval = 45.282,05
m³.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2017 2018) = 45.000 m³.
Circa 3% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile care se
constituie în deşeu inert, deci, din cei 45.000 m³ exploataţi, circa 1.350 m³ nu sunt utilizabili ca
balast.

I.2.5. Resurse naturale, materii prime, materiale, echipamente, substanţe şi/sau preparate
chimice, combustibili, energie electrică, utilităţi
Resurse naturale utilizate
Resurse regenerabile
Pentru implementarea proiectului suspus analizei nu se utilizează resurse naturale
regenerabile.
Resurse neregenerabile
Volumul rezervei de agregate minerale estimate prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval = 45.282,05
m³.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2017 2018) = 45.000 m³.
Materii prime şi echipamente utilizate
Nu se utilizează materii prime şi echipamente.
Materiale utilizate:
Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o
intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau
lubrifianţi - 50 kg, pentru toată perioada derulării proiectului;
Anvelope – 2 bucăți, pentru perioada derulării proiectului.
Baterii auto – 1 bucată.
Combustibili, lubrifianţi, substanțe chimice utilizate
Combustibili
Motorină - pentru utilajele și mijloacele de transport folosite
Volumul de nisip şi pietriş estimat a se exploata din Perimetrul Schineni Aval este de 45.000
m³ pe parcursul a 2 ani, 2017 - 2018.
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Densitatea balastului la umiditate naturală fiind de 1,59 tone/mc, rezultă că, greutatea
celor 45.000 m³ de balast extras va fi de 71.550 tone (45.000 m³ x 1,59 tone = 71.550 tone).
Distanța pe care va fi transportat balastul extras din Perimetrul Schineni Aval până la Stația
de sortare-spălare a agregatelor minerale, proprietate a SC Muv SRL Bacău este de 9 km.
Consumurile specifice de carburanţi pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect sunt
următoarele:
Extracţie - 0,20 l motorină/tona de balast (nisip şi pietriş);
Încărcare - 0,72 l motorină/tona de balast;
Transport - 1,125 l motorină/tona de balast/100 km.
În cazul proiectului supus analizei, cantitatea de motorină necesară = 73.070 l:
Extracţie - 0,20 l motorină x 71.550 tone de balast extras (densitatea balastului la umiditate
naturală fiind considerată de 1,59 tone/mc) = 14.310 l motorină;
Încărcare - 0,72 l motorină x 71.550 tone de balast încărcat = 51.516 l motorină;
Transport – 7.244 l motorină (71.550 tone de balast transportat de la Perimetrul Schineni
Aval până la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale, proprietate a SC Muv SRL
Bacău, situată la distanța de 9 km).
Lubrifianţi - pentru utilajele și mijloacele de transport
Uleiuri minerale – 55 l.
Vaselină – 12 kg.
Substanţe şi/sau preparate periculoase
Dintre materialele, combustibilii şi lubrifianţii utilizaţi, următoarele fac parte din categoria
“substanţe şi/sau preparate periculoase”: motorină, baterii auto, uleiuri minerale, vaselină.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar
schimbul de ulei la unităţi specializate.
Alimentarea utilajelor cu combustibili şi lubrifianţi se va face din bidoane metalice
prevăzute cu dop antiscurgere, după scoaterea utilajelor în afara albiei minore şi cu foarte mare
atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol și ape, fără a afecta factorii de mediu şi biodiversitatea.
Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în
compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.
Conform Fişei Tehnice de Securitate, motorina prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în
contact cu suprafeţele încălzite, cu scântei sau flăcări deschise şi formează amestecuri explozibile
cu aerul, limitele de explozie fiind:
Inferioară - % vol. 6,0;
Superioară - % vol. 13,5.
Utilităţi
Energia electrică utilizată
Nu se utilizează energie electrică.
Alimentarea cu apă
Nu este cazul realizării unui racord pentru alimentarea cu apă. Personalul care va lucra în
balastieră (5 persoane) se va alimenta cu apă potabilă îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri).
Apa menajeră (pentru spălat pe mâini) este asigurată din bidoane de plastic de 5 l.
Recipientele golite (PET-urile) vor fi colectate zilnic într-un sac de plastic, transportate la
sfârşitul fiecărei zile de lucru în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul acestei
balastiere, unde sunt colectate, şi predate ulterior unui operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.
Ape uzate
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Nu se evacuează ape uzate, apa care se scurge din agregatele exploatate în condiţii
submerse este convenţional curată.
Cabina WC ecologic
Va fi amplasată în incinta Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Recipientele pentru colectarea deșeurilor generate
Sunt amplasate în incinta Stației de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC
Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul Perimetrului Schineni
Aval.

I.2.6. Căi de acces
Accesul la/de la Perimetrul de exploatare Schineni Aval
Accesul utilajelor și mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Schineni Aval se
va face din DJ 207F Săucești - Șerbești, pe un drum de exploatare balastat cu lungimea de 2.270 m
(2,27 km).

Aspecte ale drumului de exploatare utilizat pentru accesul la/de la Perimetrul de exploatare
Schineni Aval

Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale (unde va fi transportat pentru prelucrare
balastul extras), proprietate a SC MUV SRL este situată pe direcția sud, la distanța de circa 9 km
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față de amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval. Deplasarea mijloacelor de
transport de la această balastieră la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale se va face tot
pe un drum de exploatare.
Pentu utilizarea drumului de exploatare, SC MUV SRL a obținut Acordul de reabilitare nr.
474/28.07.2017, emis de Primăria comunei Săucești, valabil 2 ani, drum care va fi întreținut de
către titularul proiectului în timpul implementării acestuia.

I.3. Modul de încadrare a proiectului în planurile de amenajare a teritoriului
I.3.1. Scopul, obiectivele, utilitatea publică, importanţa şi oportunitatea proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Prin exploatarea pietrișului și nisipului din albia minoră a râului Siret, mal drept - Perimetrul
de exploatare Schineni Aval - se urmărește:
Îndepărtarea materialului aluvionar care obstrucționează curgerea apei, pentu
decolmatarea și reprofilarea cursului râului Siret în acest sector al albiei minore și dirijarea
cursului apei către malul drept pentru protejarea împotriva eroziunii de mal, asigurarea
secțiunii optime de scurgere a apelor, conform Studiului Tehnic zonal întocmit de către SC
Pro Globo AD SRL Bacău;
Mărirea secţiunii de scurgere şi reducerea nivelului energiei specifice în secţiune vie;
Reducere/eliminarea riscurilor de producere a inundaţiilor pe terenurile riverane albiei
minore, prin reprofilarea secţiunii de scurgere şi realizarea stabilităţii albiei;
Extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării.
Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în Perimetrul Schineni Aval
este necesară pentru asigurarea scurgerii la ape mari, cu efect benefic asupra menţinerii structurii
malurilor râului Siret, prin reducerea eroziunii acestora, precum şi, reducerea riscului de viituri
care pot afecta terenurile riverane.
Atât în amonte, cât şi în aval de Perimetrul de exploatare Schineni Aval sunt alte
perimetre autorizate pentru exploatarea agregatelor minerale, cu care se corelează, pentru
formarea unui canal de scurgere în zona centrală a albiei minore a râului Siret.
Utilitatea publică a proiectului:
Eliminarea riscurilor de producere a inundaţiilor pe terenurile riverane albiei minore, ca
urmare a decolmatării și regularizării albiei râului Siret;
Utilizarea pietrişului şi nisipului ca materii prime în construcţii (drumuri, poduri, clădiri,
pozarea conductelor subterane de transport apă, gaze naturale, energie electrică, etc.).
Importanţa şi oportunitatea proiectului
Pentru zona amplasamentului proiectului:
Sursă de materii prime pentru construcţii;
Apariţia a 5 locuri de muncă;
Reducerea riscului la inundaţii.

I.3.2. Amplasamentul proiectului
Amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval
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Perimetrul de exploatare Schineni Aval,
cu suprafața de 27.115 mp (2,71 ha) este situat
în extravilanul comunei Săucești (conform PUG
aprobat prin HCL Săucești nr. 42/14.07.2009), în
albia minoră a râului Siret, pe malul drept al
acestuia.
Prin exploatarea balastului se urmărește
îndepărtarea materialului aluvionar care
obstrucționează curgerea apei, decolmatarea și
reprofilarea cursului râului Siret în acest sector
al albiei minore, asigurarea secțiunii optime de
scurgere a apelor.
Nr.
punct.

Coordonatele STEREO 70 ale Perimetrului de exploatare Schineni Aval

1
16

X
572416
572379

Y
651441
651476

1142
2

572254
572236

651535
651530

3
4
5
6
7

572108
572060
571992
572127
572301

651473
651480
651446
651430
651411

I.3.3. Planificare/amenajare teritorială în zona amplasamentului proiectului, încadrarea în
alte scheme de amenajare sau programe speciale
Pentru Perimetrul de exploatare Schineni Aval SC Muv SRL Bacău a obținut Certificatul de
Urbanism nr. 210/30.05.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Bacău, conform căruia:
Lucrările propuse prin proiectul supus analizei sunt compatibile cu reglementările
urbanistice ale zonei;
În zonă nu sunt rețele pentru alimentare cu utilități publice;
Accesul se va face pe drumurile existente în zonă.
Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Schineni Aval se încadrează
în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic Siret şi se corelează
funcţional sub aspect hidrotehnic, cu lucrările existente sau programate în zonă.
Lucrările prevăzute în proiect se vor desfăşura astfel încât să nu afecteze componentele de
mediu, bunurile materiale și biodiversitatea zonei, în general, și în special, speciile de ihtiofaună
menționate în formularul standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

I.3.4. Regimul juridic, folosinţa actuală şi cea planificată a terenului de amplasament a
proiectului şi zonele adiacente
Pentru Perimetrul de exploatare Schineni Aval, cu suprafața de 2,71 ha, SC Muv SRL Bacău
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a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 210/30.05.2017, eliberat de Consiliul Judeţean Bacău,
conform căruia:
Terenul este domeniu public al statului român, situat în extravilanul comunei Săucești, în
administrarea AN „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă „Siret” şi transmis în
folosinţă titularului proiectului, conform Contractului de Închiriere nr. 38/31.03.2017,
încheiat între SC Muv SRL Bacău și AN Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret,
contract valabil timp de 2 ani, până la data de 31.03.2019. Scopul contractului este
decolmatarea și regularizarea albiei minore, prin îndepărtarea materialului aluvionar
excedentar, pe acest tronson al albiei râului Siret;
Beneficiază de acces la drum de exploatare şi DJ 207F Bacău – Săucești - Șerbești.
Regimul economic al terenului:
Folosinţa actuală – ape curgătoare, teren neproductiv;
Destinaţia stabilită prin PUG – zonă ape, râul Siret.
Regimul tehnic al terenului:
Funcţiune dominantă – zonă ape, albia râului Siret;
Funcţiuni complementare admise – exploatare pietrişuri şi nisipuri.
Investiţia propusă se încadrează în Schema Directoare de Amenajare şi Management a
Bazinului Hidrografic Siret.

I.3.5. Bunuri naturale cu valoare deosebită, areale sensibile
Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră, Perimetrul de exploatare
Schineni Aval (2,71 ha) este o plajă naturală situată în extravilanul comunei Săucești, albia minoră
a râului Siret, mal drept (plajă care s-a format ca urmare a depunerilor aluvionare și colmatării
albiei minore în zona acestui mal), perimetru situat pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Perimetrul de exploatare Schineni Aval și vecinătăți
Malul stâng al râului Siret, erodat

A fost instituit regimul de arie naturală protejată şi declarată sit de importanţă comunitară
– ROSCI0434 Siretul Mijlociu - prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46 din
15.02.2016, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.
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Malul stâng al râului Siret, erodat

Mal drept colmatat – secvență PE Schineni Aval

Conform formularului standard, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu sunt următoarele
habitate și specii de interes conservativ:
1 tip de habitat
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
7 specii de faună:
1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);
1 specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă);
5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă,
moioagă, Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia
aurata - câră, fâță).

I.3.6. Bunuri ale patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, arheologic şi paleontologic
În zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni Aval nu sunt bunuri ale
patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, arheologic şi paleontologic cunoscute.
Referitor la protejarea patrimoniului arheologic descoperit întâmplător, SC Muv SRL Bacău
are obligaţia de a sista lucrările şi de a anunţa Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional a Judeţului Bacău, pentru instituirea regimului de supraveghere arheologică, în situaţia în
care vor fi identificate asemenea obiective.

I.3.7. Relaţia proiectului propus cu alte proiecte existente şi/sau planificate şi cumularea
efectelor acestuia cu proiectele existente şi/sau planificate
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, atât în amonte cât și în aval de perimetrul evaluat,
mai sunt și alte amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare, transport, prelucrare
15
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agregate minerale și ferme piscicole, în diverse etape de implementare.
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Schineni Aval sunt 12
proiecte/planuri:
7 amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale,
activități care nu se desfășoară concomitent în toate perimetrele;
2 iazuri piscicole (unul în construcție și unul la care construirea a stagnat din cauza unui
litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în PUG
comuna Tamași.
Proiecte/planuri amplasate pe teritoriul ROSCI0434 și a căror efecte se pot cumula
Nr.
crt.

1

Operator
economic/
persoană
fizică

SC
SRL

Asinim

2

SC
SRL

Cusipit

3

SC Muv SRL

4

SC Muv SRL

5

SC Nutexpert
SRL

6

SC Muv SRL

7

SC Conbac
SRL Bacău

8

Rotariu Ion și
Goian Liviu

SC

Asacom

Proiecte/Planuri

Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale La Salcâmi
– comuna Prăjești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Tudora
Amonte – comuna
Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Schineni –
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Schineni
Aval
–
comuna
Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Săucești
Intermediar
–
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Rogoaza –
comuna Buhoci
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Furnicari –
comunele
Letea
Veche și Buhoci
Iaz
piscicol
–
construcție
începută în anul 2011
și care a stagnat din
cauza unui litigiu –
comuna Tamași
Iaz piscicol – în

Amplasament în raport
cu proiectul supus
analizei

Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)
Râuri,
Păşuni
lacuri
sau teren
neprod.
în terasă

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul
ROSCI0434
(ha)

În amonte, la circa 10
km distanță, pe malul
stâng al râului Siret

1,00

0

1,00

În amonte, la circa 6,5
km distanță, pe malul
stâng al râului Siret

1,50

0

1,50

În amonte, la circa 3,4
km distanță, pe malul
drept al râului Siret

2,94

0

2,94

În amonte, la circa 3 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,71

0

2,71

1,30

0

1,30

În aval, la circa 5 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,40

0

2,40

În aval, la circa 6 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,20

0

2,20

0

17,77

17,77

Pe malul drept al râului
Siret – comuna Săucești

În aval, la circa 7 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

În aval, la

circa 8 km
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Nr.
crt.
9

Operator
economic/
persoană
Trans
SRL
Bacău
SC Asacom
Trans
SRL
Bacău

Proiecte/Planuri

Amplasament în raport
cu proiectul supus
analizei
distanță, pe malul drept
al râului Siret
În aval, la circa 8 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)
0
10,22

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul
10,22

0,50

0,50

0,10

0,10

0,10

0,10

construcție
– comuna Tamași
Stație de sortare 10
spălare
agregate
0
minerale – comuna
Tamași
Proiecte propuse în PUG comuna Tamaşi
Staţie de captare și
rezervor
pentru În aval, la circa 9,5 km
11
stocarea apei, pentru distanță, pe malul stâng
0
alimentarea cu apă al râului Siret
Comuna
potabilă a localităţii
Tamași
Furnicari
Staţie de captare și
rezervor
pentru
0
stocarea
apei În aval, la circa 12 km
12
Tamaşi,
pentru distanță, pe malul stâng
alimentarea cu apă al râului Siret
potabilă a comunei
Tamaşi
Total suprafeţe ocupate, pe clase de habitate, pe teritoriul
14,05
ROSCI0434
Total suprafeţe ocupate temporar (câte 2 ani – cele 7 perimetre de
14,05
exploatare agregate minerale)
Total suprafeţe ocupate temporar (între 5 și 10 ani – 1 stație de sortare0
spălare agregate minerale)
Total suprafeţe ocupate permanent (2 iazuri piscicole și 2 stații de
0
captare apă)

28,69

42,74

0

14,05

0,50

0,50

28,19

28,19

Caracteristicile comune ale proiectelor care pot genera impact cumulativ cu proiectul care
este în procedură de evaluare sunt:
Ocuparea temporară sau permanentă a unor suprafețe de teren pe teritoriul ROSCI0434,
din albia minoră sau lunca (pășuni, neproductiv) râului Siret;
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse, se
produc și o serie de modificări ale habitatului acvatic, modificări care pot avea un impact
nesemnificativ, indirect, temporar, reversibil și local asupra ihtiofaunei, cauzate de:
o Creșterea turbidității apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care pot afecta, la nivelul branhiilor, în mod deosebit speciile din
masa apei, precum Aspius aspius, însă datorită mobilității foarte mari a acestei
specii, se estimează un impact nesemnificativ;
o Ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza
suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate afecta ponta speciilor
bentonice precum Gobio kessleri și Sabanejewia aurata;
Producerea temporară (în cazul activităților de exploatare, transport și sortare – spălare
agregate minerale, sau în etapa de construire a celorlalte proiecte) a zgomotului și
vibrațiilor.
Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună se propun următoarele
măsuri:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
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aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată realizarea lucrărilor
de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis”, cu condiția ca
digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Siret
să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de
pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie. Digul temporar va fi excavat numai
după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup
data de 01 octombrie.
Dar, activităţile de exploatare a agregatelor minerale sunt activităţi temporare (2 ani) și
sezoniere (3 - 6 luni/an), iar pe termen mediu şi lung au efecte benefice, contribuind la
menţinerea stării de conservare a ROSCI0434 prin:
Decolmatarea albiei râului Siret;
Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea eroziunii malurilor râului
Siret;
Prevenirea viiturilor la ape mari.
I.3.8. Alte activităţi sau proiecte care pot apărea ca urmare a implementării proiectului
propus
Ca urmare a implementării proiectului analizat vor mai apărea următoarele activităţi:
Generarea unor deşeuri (menajere, pământ steril, cauciucuri uzate, acumulatori auto,
uleiuri uzate);
Transportul şi sortarea agregatelor minerale extrase;
Furnizarea materiei prime pentru fabricarea cimentului şi betonului, pentru realizarea
coperţilor asfaltice, balastarea drumurilor;
Crearea unor noi locuri de muncă.

I.4. Alternative analizate
În alegerea amplasamentului pe care se va face extracţia agregatelor minerale s-a ţinut
cont de condiţiile concrete din teren privind râul Siret:
Gradul de colmatare a albiei minore;
Eroziunea malurilor;
Corelarea cu alte zone de pe râul Siret în care se face decolmatarea şi reprofilarea albiei;
Posibilităţi de acces cu utilajele și mijloacele de transport.
ALTERNATIVA 0 - Neimplementarea proiectului, cu următoarele consecinţe:
Menţinerea albiei râului Siret în actuala stare de colmatare, cu consecinţe privind
eroziunea malurilor, deci reducerea suprafeţei habitatelor de luncă, habitate importante
pentru unele specii de faună din zonă, precum și, pentru locuitorii care au terenuri;
Menţinerea riscului de inundaţie la ape mari, a terenurilor riverane râului Siret;
Menţinerea aceleaşi situaţii privind lipsa locurilor de muncă în zonă;
Lipsa materiilor prime (nisip şi pietriş) pentru construcţii.
ALTERNATIVA I – Exploatarea agregatelor minerale dintr-un alt amplasament:
Stabilirea amplasamentelor pentru extracţia agregatelor minerale se face de către
reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă „Siret”, pe baza studiilor tehnice zonale,
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ţinându-se cont de condiţiile concrete din teren (starea de conservare a albiei și malurilor
râului Siret);
Extracţia agregatelor minerale pe diverse amplasamente se face corelat, pentru
decolmatarea şi reprofilarea albiei râului Siret.
ALTERNATIVA II – Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Schineni Aval,
alternativă propusă pentru analiză şi avizare din cauza:
Gradului avansat de colmatare a albiei râului Siret în zona malului drept;
Deteriorarea malului drept, formarea unei breșe, și în consecință, a unei bălți;
Eroziunea avansată a malului stâng;
Inexistența habitatelor de mlaștină, stufăriș, vegetației arboricole și arbustive în acea zonă,
habitate deosebit de importante (tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba) sau habitate caracteristice pentru unele specii de faună vulnerabile (Lutra lutra) sau
periclitate (Emys orbicularis).
Malul stâng al râului Siret, erodat

Breșă

Baltă

Această alternativă prezintă următoarele avantaje:
Decolmatarea râului Siret în acest sector al albiei minore, regularizarea şi retragerea
cursului de apă către centrul albiei;
Refacerea malului drept în zona în care a fost distrus și s-a format o breșă;
Reducerea eroziunii de mal, cu efecte benefice privind menţinerea structurii habitatelor
naturale din zonă, de interes pentru unele specii de mamifere și avifaună;
Reducerea riscurilor de producere a inundaţiilor pe terenurile riverane râului Siret, ca
urmare a decolmatării şi reprofilării albiei;
Corelarea cu alte perimetre de exploatare din amonte şi din aval de Perimetrul de
exploatare Schineni Aval, perimetre autorizate pentru exploatarea agregatelor minerale,
pentru formarea unui canal de scurgere în zona centrală a albiei minore a râului Siret.

I.5. Modalităţi de conectare la infrastructura existentă
Energia electrică
Nu se utilizează energie electrică.
Alimentarea cu apă
Nu este cazul realizării unui racord pentru alimentarea cu apă. Personalul care va lucra în
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balastieră (5 persoane) se va alimenta cu apă potabilă îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri).
Apa menajeră (pentru spălat pe mâini) este asigurată din bidoane de plastic de 5 l.
Recipientele golite (PET-urile) vor fi colectate zilnic într-un sac de plastic, transportate la
sfârşitul fiecărei zile de lucru în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul acestei
balastiere, unde sunt colectate, şi predate ulterior unui operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.
Ape uzate
Nu se evacuează ape uzate, apa care se scurge din agregatele exploatate în condiţii
submerse este convenţional curată.
Cabina WC ecologic
Va fi amplasată în incinta Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Recipientele pentru colectarea deșeurilor generate
Sunt amplasate în incinta Stației de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC
Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul Perimetrului Schineni
Aval.

I.6. Deşeuri generate şi gestionarea acestora
I.6.1. Deşeuri generate
Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate
Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Săucești
Intermediar, pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:
Deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;
Deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în proiect;
Deşeuri de ambalaje.
Deşeuri tehnologice
17 05 04 - Deşeu inert – 1.350 m³.
Deşeul inert rezultă de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi din materialul
levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone.
Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a autobasculantelor, pe perioada derulării
proiectului se estimează că vor rezulta următoarele deşeuri tehnologice:
13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere uzate pentru
mijloacele auto – 22 l;
16 06 01* Baterii şi acumulatori uzați – 1 bucată;
16 01 03 Anvelope scoase din uz – 2 bucăți.
Deşeuri menajere – 20 03 01
Deşeurile menajere organice rezultă de la personalul care asigură exploatarea şi
transportul agregatelor minerale ≈ 330 kg.
Deşeuri de ambalaje
15 01 02 - PET-uri ≈ 12 kg.

20
Titularul proiectului: SC MUV SRL Bacău

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval

I.6.2. Gestionarea deşeurilor generate
Modul de gospodărire a deşeurilor generate
Gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, titularul proiectului având următoarele obligaţii:
Să respecte prevederile legale privind colectarea separată, valorificarea/eliminarea
deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;
Să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate,
depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1
la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
Pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte:
deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie,
cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului
proiectului;
Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului cu scopul
gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.
Deşeuri tehnologice
Deşeuri periculoase
Uleiuri uzate
Gestionarea uleiurilor uzate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 235/2007.
Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri
minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.
Schimbul de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia uleiurile uzate, înlocuite.
Acumulatori şi baterii uzate
Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.
1079/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.
Schimburile de baterii la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate, înlocuite.
Anvelope uzate
Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170/2004.
Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor
uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi.
Deşeuri din excavare
Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este
reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile
extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de
prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a
resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.
Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafeţe de teren în
perioada activităţii extractive desfăşurate în suprafaţa respectivă şi care nu este considerat poluat
conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru
aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.
Deşeul inert (circa 1350 m³), rezultat din materialul levigabil, bolovani care pot fi
interceptaţi în anumite zone, va fi transportat şi depozitat cu mijloacele beneficiarului proiectului,
în locul sau locurile stabilite de către reprezentanţii primăriei Săucești.
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Deşeuri menajere
Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte Perimetrul de
exploatare Schineni Aval vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic şi depozitate
temporar într-un recipient acoperit şi fără scurgere pe sol (europubelă), amplasat pe o suprafaţă
impermeabilizată în incinta Staţiei de sortare proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța
de 5 km față de amplasamentul balastierei, şi eliminate prin preluarea lor de către un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să le preia.
Deşeuri de ambalaje
PET-urile vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic şi depozitate
temporar în incinta Staţiei de sortare şi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia şi să valorifice acest tip de deşeu.

I.7. Gestionarea substanțelor și/sau preparatelor chimice
Substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
Substanţe şi/sau preparate periculoase utilizate sunt: motorina, bateriile auto, uleiurile
minerale, vaselina.
Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în
compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.
Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în
contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise.
Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:
inferioară, % vol. - 6,0;
superioară, % vol. - 13,5.
Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere
profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute.
Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze
apariţia cancerului de piele.
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval nu vor fi stocaţi combustibili,
lubrifianți, în nici un fel de rezervoare sau recipiente.
Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor
de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei
Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele
staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din bidoane metalice prevăzute cu dop
antiscurgere.
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale
din considerente de protecţia mediului.
Schimbarea acumulatorilor auto se va face numai la unităţi specializate, de profil.
Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.
1079/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.
Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi,
în nici un fel de recipiente.
Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia uleiurile uzate.
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Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:
Să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea
corespunzătoare până la predare;
Să asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare
activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
Să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor
economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a
uleiurilor uzate;
Să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi
predării uleiurilor uzate;
Să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru
protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.
Este interzisă:
Deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de
canalizare;
Evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum
şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;
Valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste
valorile limită admise de legislaţia în vigoare;
Amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând
bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate
chimice periculoase;
Amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi,
combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;
Amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;
Colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;
Utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
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CAPITOLUL II
IMPACTUL POTENŢIAL AL PROIECTULUI ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU
ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI
Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de impact se va lua în consideraţie intensitatea,
extinderea şi durata activităţilor generatoare de impact, pentru fiecare etapă de implementare a
proiectului.
Pentru identificarea tuturor efectelor posibile care vor fi exercitate vor fi analizate toate
activităţile specifice proiectului supus analizei, pe baza relaţiei activitate – efect potenţial
exercitat.
Pentru identificarea şi evaluarea impactului, în analiză se vor lua în consideraţie:
Scara (perioada) de timp - impactul pe termen scurt (0 – 2 ani), mediu (3 – 5 ani) şi lung
(peste 5 ani);
Aria analizată – amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval şi zonele
învecinate, în funcţie de probabilitatea producerii impactului, mai ales în cazul impactului
cumulat;
Efectul exercitat - impact direct şi indirect, reversibil şi ireversibil, semnificativ şi
nesemnificativ, temporar şi permanent.
Se va folosi o scală cu 5 nivele:
+3 şi peste +3 = impact pozitiv semnificativ
(+1) – (+2)
= impact pozitiv
0
= nici un impact (neutru)
(-1) – (-2)
= impact negativ nesemnificativ
- 3 şi sub - 3
= impact negativ semnificativ

II.1. Aer atmosferic – surse de emisii, impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi
reducere a impactului
.
II.1.1. Condiţii climatice şi meteorologice
Zona în care este amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval este poziţionată
în climatul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase şi călduroase, rezultatul
acţiunii unui complex de factori naturali (circulaţia generală a aerului, radiaţia solară și relieful).
Iernile, în zonă sunt mai aspre în comparaţie cu cele din zonele mai înalte ale Podişului
Central Moldovenesc sau Subcarpaţii Moldovei.
Precipitaţiile atmosferice sunt influenţate de circulaţia maselor de aer dinspre nord, nordvest şi dinspre sud, având valori de circa 532,3 mm, situându-se sub media ţării.
Cele mai mari cantităţi cad în sezonul cald, 350 - 400 mm, iar în sezonul rece în medie de
175 mm.
În această regiune viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, nici anuale, nici
sezoniere, cea mai mare viteză o au vânturile dinspre nord-vest, între 4,2 m/s şi 5,1 m/s, şi nord,
între 4 m/s şi 4,9 m/s. Vânturile din direcţiile vest și est au viteze reduse, în medie sub 2,5 m/s, iar
din celelalte direcţii au viteze intermediare de 2 - 3 m/s.
Cele mai mari viteze medii sezoniere le au vânturile de nord - vest în toate anotimpurile,
iarna 5,1 m/s, primăvara 4,7 m/s, vara 4,2 m/s, toamna 4,9 m/s. În timpul anului, în general, vântul
are viteze mai mari iarna şi primăvara şi mai reduse vara şi toamna.
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II.1.2. Calitatea aerului atmosferic în zona amplasamentului proiectului
Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, creează cadrul legal pentru
reglementarea măsurilor destinate menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii aerului, pe baza obiectivelor
pentru calitatea aerului, asigurând alinierea legislaţiei naţionale la standardele europene în
domeniu şi îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Această lege
transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului şi un aer mai curat în Europa şi Directiva
2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile policiclice aromatice în
aerul ambiental.
Legea 104/2011 stabileşte diferite obiective de calitate a aerului pentru următorii poluanţi:
valorile limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5
şi Pb din PM10;
valorile ţintă (VT) pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 şi la O3 (pentru protecţia sănătăţii
umane şi a vegetaţiei, după caz);
niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei la SO2 şi NOx;
obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon;
pragul de informare (PI) a publicului la ozon;
praguri de alertă (PA) la O3, SO2 şi NO2.
În zona analizată, lipsa activităţilor industriale, traficul rutier extrem de redus care să
afecteze calitatea aerului, depărtarea faţă de zonele locuite şi prezenţa terenurilor cu vegetaţie,
sunt factori care contribuie la menţinerea calităţii aerului atmosferic.
Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bacău se face prin măsurări continue şi
discontinue, în sistem automat şi manual, efectuate în puncte amplasate în zone reprezentative
din judeţ.
Cea mai apropiată de amplasamentul proiectului analizat, la distanța de peste 7 km este
stația automată de monitorizare a aerului atmosferic BC1, stație de fond urban, situată în Bacău str. Războieni, nr.11, dar raza ariei de reprezentativitate a acestei stații este de 100 m - 1 km.
Obiectivele de calitate ale aerului pentru poluanţii specificaţi sunt stabilite prin Legea nr.
104/2011:
Valorile limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5
şi Pb din PM10;
Valorile ţintă (VT) pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 şi la O3 (pentru protecţia sănătăţii
umane şi a vegetaţiei, după caz);
Niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei la SO2 şi NOx,
Obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon
Pragul de informare (PI) a publicului la ozon;
Praguri de alertă (PA) la O3, SO2 şi NO2.
II.1.3. Surse de emisii şi impactul proiectului asupra aerului atmosferic
Surse de emisii
În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea aerului
atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită specificului
reliefului de largă deschidere şi curenţilor de aer de pe culoarul râului Siret vor fi dispersate,
reducându-se astfel impactul asupra aerului atmosferic.
Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului vor fi:
Pulberile minerale în suspensie ca urmare a transportului agregatelor minerale;
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Emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale
utilajelor şi mijloacelor de transport.
o Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2,
NOx, particule;
o Emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx,
particule) de la mijloacele de transport balast, de la Perimetrul de exploatare
Schineni Aval la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale, proprietate a SC
Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de această balastieră.
Din măsurătorile efectuate în alte locaţii privind sursele de poluare ale aerului atmosferic rezultă:
Pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de mediu umed
la 28°C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub limita admisă (0,15 mg/mc);
Emisii gazoase provenite din arderea combustibilului (motorină) în motoarele cu ardere
internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor şi utilajelor
folosite rezultă gaze de eşapament, cantitățile fiind prezentate în tabelul de mai jos.
Emisii de poluanţi generate de surse mobile
Sursa

Debite masice (g/h)
NOx

CH4

COV

CO

N2O

SO2

Part

Cd

Cu
-3

Cr
-3

Ni
-3

Se
-3

Zn
-3

HAP
-3

-3

[10 ]

[10 ]

[10 ]

[10 ]

[10 ]

[10 ]

[10 ]

Vehicule

273,595

1,60

52,28

219,13

0,772

64,07

27,55

0,066

10,89

0,320

0,452

0,066

6,408

0

Utilaje

2500,81

8,71

362,8

809,68

66,63

512,5

293,6

0,515

87,12

2,562

3,586

0,515

51,24

170,14

Total

2774,40

10,3

415,1

1028,8

67,40

576,5

321,2

0,581

98,01

2,882

4,038

0,581

57,65

170,14

Emisiile noxelor provenite de la funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport din
dotare se vor încadra în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 – Aer atmosferic în zonele
protejate.
Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.
Impactul proiectului asupra aerului atmosferic
Concentrarea poluanţilor în zona studiată este influenţată şi de:
Configuraţia terenului, vânturile dominante, înălţimea şi omogenitatea obstacolelor care o
mărginesc;
Condiţiile meteorologice care contribuie la dispersia poluanţilor.
Luând în consideraţie specificul zonei amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni
Aval, scăderea concentraţiei poluanţilor prin dispersie la circa 10% la distanţa de 100 m faţă de
sursa de emisie, se estimează că:
Nu se vor înregistra depăşiri ale concentraţiilor maxim admise pentru poluanţii relevanţi
(COx, SO2, NOx, substanţe organice, metale grele, particule) pentru protecţia sănătăţii
umane şi a ecosistemelor naturale;
Nu va fi influenţată semnificativ calitatea aerului din zonele locuite, situate la distanța de
peste 2 km, respectându-se concentraţiile maxime admisibile prevăzute în STAS 12574-87 –
Aer din zone protejate.
În concluzie, se estimează că impactul proiectului asupra aerului atmosferic va fi:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Impactul proiectului asupra climei și stratului de ozon
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Luând în consideraţie faptul că emisiile în aerul atmosferic vor fi nesemnificative și
specificul zonei amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni Aval, activitățile desfășurate
nu vor avea nici un fel de efecte asupra climei și stratului de ozon, impact neutru – pe termen
scurt, mediu și lung.

II.1.4. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului proiectului asupra aerului atmosferic
Măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor în aerul atmosferic
Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor
de către autobasculante sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.
SC Muv SRL Bacău va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de maximum
20 km/h;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilajele pentru ca emisiile să
se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru.
Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele provin
din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.
Pentru reducerea impactului asupra aerului atmosferic, autobasculantele şi utilajele
terasiere evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

II.2. Zgomot şi vibraţii - surse de emisii, impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi
reducere a impactului
II.2.1. Caracterizarea zonei privind zgomotul şi vibraţiile,
potenţial

surse de emisii şi impactul

Zgomotul este definit ca fiind sunetul sau amestecul de sunete discordante, puternice, care
impresionează neplăcut auzul.
Caracterizarea zonei privind zgomotul şi vibraţiile
În zona analizată nu sunt surse de emisie pentru zgomot şi vibraţii şi nu au fost făcute
măsurări.
Surse de emisii
Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de
zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite.
Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite (în extravilanul
comunei Săucești, județul Bacău), la distanța de peste 2 km față de zona locuită.
Zgomotele şi vibraţiile emise de funcţionarea utilajelor sunt de 61,5 dB, atât pentru
excavator cât şi pentru autobasculante.
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de:
Surse fixe – utilajele care lucrează pentru extracţia agregatelor minerale;
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Surse mobile – cele 2 autobasculante care vor transporta balastul de la Perimetrul de
exploatare Schineni Aval, la Staţia de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC
Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de această balastieră.
Puteri acustice asociate utilajelor și mijloacelor de transport folosite
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilaj
Buldozer
Volă
Excavator
Compactor
Finisor
Autobasculantă

Putere acustică asociată
(Lw)
110
112
117
105
115
107

Evaluarea impactului
Datorită distanţei de peste 2 km până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a
curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de utilaje nu va
depăşi valoarea de 50 dB ziua și nu va polua fonic zona locuită, emisiile de zgomot încadrându-se
în limitele admise de STAS 10009/1998.
Luând în consideraţie sursele de emisii, puterile acustice ale surselor de emisii şi specificul
zonei amplasamentului proiectului, se estimează că impactul proiectului privind zgomotul şi
vibraţiile, va fi:
Asupra faunei din zonă:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Asupra populației din zonă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru.

II.2.2. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului privind zgomotul şi vibraţiile
Pentru reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii, beneficiarul proiectului va lua
următoarele măsuri:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite,
pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;
Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20
km/h.

II.3. Ape de suprafaţă şi subterane - surse de emisii, impactul potenţial şi măsuri de
prevenire şi reducere a impactului
II.3.1. Hidrologie şi hidrogeologie
În zona analizată, albia râului Siret este colmatată ca urmare a aportului aluvionar. Această
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zonă se situează în Platforma Moldovenească, ca unitate geologică, şi este constituită din
depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrişuri, nisipuri argiloase şi pământuri prăfosargiloase, aparţinând luncii râului Siret.
Din punct de vedere hidrogeologic, în zonă se dezvoltă acviferele freatice cantonate în
terase sau zonele de luncă, şi acviferele de adâncime din orizonturile permeabile ale formaţiunilor
bassarabiene.
Stratul acvifer freatic cantonat în aluviunile grosiere şi depozitele argilo-prăfoase ale
teraselor este alimentat de precipitaţiile care cad pe suprafaţa acestora şi de afluxul natural al
acviferului din nivelul morfologic superior.
Direcția de deplasare a apei subterane este, de la nord spre sud iar legătura hidraulică
dintre stratul aevifer freatic și cursul râului Siret este una de drenare.
Din punct de vedere hidrologic, pe baza informaţiilor de la Staţia hidrometrică Drăgești,
prin prelucrarea statistică a şirurilor de valori, şi prin valorificarea corelaţiilor şi a relaţiilor de
generalizare valabile pentru zona studiată, au fost determinate următoarele debite maxime cu
probabilităţi de depăşire:
Q max. 1% = 2700 mc/s;
Q max. 2% = 2320 mc/s;
Q max. 5% = 1790 mc/s;
Q max. 10% = 1400 mc/s;
Debitul de apă Q mediu multianual = 72 mc/s.
Date morfometrice ale râului Siret
Regimul aluviunilor în suspensie este:
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie la Stația hidrometrică Drăgești = 114
kg/s;
Debitul lichid mediu multianual = 77,1kg/s;
Turbiditate medie multianuală = 1,48 g/l;
Debitul solid total multianual = 131 kg/s;
Volum anual de aluviuni transportate prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare
a albiei = 339.393 m³ (539.635 tone), densitatea aluviunilor este considerată 1,59
to/m³.

II.3.2. Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane în zona amplasamentului proiectului
Ape de suprafață
Schimbări hidromorfologice ale cursului râului Siret
Conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, corpurile de apă puternic modificate sunt acele
corpuri de apă de suprafaţă care din cauza „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul
lor natural. Alterarea trebuie să fie profundă, permanentă şi să afecteze la scară largă.
Conform art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de apă artificiale sunt corpurile de
apă de suprafaţă create prin activitatea umană.
Corpurile de apă puternic modificate şi corpurile de apă artificiale au ca obiectiv atingerea
unui „potenţial ecologic bun”, precum şi atingerea „stării chimice bune”.
Un corp de apă a fost încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate dacă nu
este în stare ecologică bună, consecinţă a alterărilor hidromorfologice potențial semnificative şi a
parcurs toate etapele din testul de desemnare, conform cerințelor art. 4.3 al Directivei Cadru Apă.
Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stăvilare, praguri de fund)
întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului
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de sedimente, dar mai ales asupra migrării faunei.
Lucrările în lungul unui râu (îndiguirile, lucrări de regularizare şi consolidare maluri)
întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere
care au ca rezultat deteriorarea stării.
Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării râului Siret se concretizează în
afectarea deplasării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii naturale a populaţiilor de
peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum şi alterarea compoziţiei
populaţiilor.
Calitatea apei în zona amplasamentului proiectului
În judeţul Bacău, calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane este controlată şi
monitorizată de A.N. “Apele Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău.
Aspectele care definesc calitatea apelor:
Elementele biologice:
Flora acvatică - fitoplancton şi fitobentos;
Macrozoobentos (compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentice);
Fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa și structura pe vârste);
Elementele fizico - chimice suport:
Elementele fizico-chimice generale:
o Condiţii termice - temperatură;
o Condiţii de oxigenare - oxigen dizolvat, CBO5 ,CCO-Cr;
o Starea acidifierii – pH;
o Condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal .
Poluanţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol.
Obiectivul de mediu pentru un corp de apă de suprafaţă se consideră a fi atins atunci când
corpul de apă se încadrează în starea ecologică bună, respectiv potenţialul ecologic bun.
Indicatorul principal pentru starea de oxigenare a corpurilor de apă este consumul
biochimic de oxigen (CBO), care reprezintă necesarul de oxigen al organismelor acvatice care
consumă materii organice oxidabile. Indicatorul prezintă situaţia actuală și tendinţele legate de
CBO și de concentraţiile de amoniu (NH4) din râuri.
Indicatorul CCOCr reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu K2Cr2O7 în mediu
acid, indicator care determină în general 60-70% din substanţele organice, inclusiv cele
nebiodegradabile.
Calitatea apei râului Siret, acumularea Galbeni, cea mai apropiată zonă investigată - evaluată prin
intermediul unei singure secţiuni de control, Siret - Drăgeşti cu tipurile de programe: O, CBSD, IH,
IC.
Evaluarea stării ecologice
Elemente biologice - evaluarea biologică s-a făcut în funcţie de fitoplancton și
macronevertebrate - stare finală bună (B). La conformarea acestui corp de apă nu s-au luat
în calcul peştii, proba fiind neconcludentă din cauza condiţiilor hidrometeorologice din ziua
prelevării.
Elemente fizico-chimice - evaluarea s-a făcut pe baza elementelor fizico - chimice suport,
rezultând o stare moderată (M), determinată de grupa de indicatori nutrienţi, indicatorul
N-NH4.
Poluanţi specifici - evaluarea s-a făcut pe baza poluanţilor specifici, evidenţiind o stare bună
(B);
Evaluarea integrată a stării ecologice, cu precizarea indicatorilor care au determinat
neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologică bună) - a înregistrat pe parcursul anului
2014 o stare ecologică bună (B).
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Ape subterane
În anul 2014 în Bazinul Hidrografic Siret, evaluarea stării chimice a corpurilor de apă
subterană s-a realizat conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 53/2009 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi a Ordinului
nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane.
În anul 2014, evaluarea stării chimice a apelor subterane din corpul de apă ROGWSI03 (pe
teritoriul judeţului Bacău), s-a realizat pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice din forajele
hidrogeologice din Reţeaua Naţională de Foraje Hidrogeologice a României, în zona analizată fiind
F3 – Bacău - Furnicari.
Valorile medii determinate au fost comparate cu TV din Ordinul nr. 621/2014, în F3 –
Bacău - Furnicari înregistrându-se depăşiri ale valorilor de prag la cloruri (Cl-) mg/l = 1642,6 şi
394,9 mg/l.
Conform Manualului de Operare pentru anul 2014, în cadrul corpului de apă subterană
ROSI03, au mai fost monitorizaţi o serie de parametrii fizici-chimici, cum sunt:
Regim termic şi acidifiere - temperatură, pH;
Indicatorii regimului de oxigen - oxigen dizolvat (OD);
Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, alcalinitate, reziduu fix, bicarbonaţi
(HCO3-), calciu (Ca2+); magneziu (Mg2+); sodiu (Na+); potasiu (K+); fier total dizolvat (Fe2+ +
Fe3+), mangan total dizolvat (Mn2+ + Mn7+);
Poluanţi specifici – metale: nichel total (Ni2+), arseniu total (As2+), mercur total (Hg2+),
plumb total (Pb2+), cupru total (Cu2+), zinc total (Zn2+), crom total (Cr3+ + Cr6+ ), cadmiu total
(Cd2+);
Substanţe prioritare (micropoluanţi organici): BTX (toluen, etilbenzen, xilen) şi solvenţi
organocloruraţi (diclormetan, cloroform, tetraclormetan, 1,2-dicloretan, 1,1,2-tricloretan,
tetracloretan, hexaclorbutadienă).
Depășirile înregistrate reprezentând un procent foarte mic faţă de numărul punctelor de
monitorizare situate în acest corp de apă şi fiind considerate depăşiri izolate (locale), corpul de apă
subterană ROGWSI03, se încadrează în stare chimică bună.

II.3.3. Alimentarea cu apă
În procesul tehnologic nu se foloseşte apa.
Personalul care va lucra sezonier în balastieră (5 persoane) va fi alimentat cu apă potabilă
îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri).
Apa menajeră (pentru spălat pe mâini) este asigurată din bidoane de plastic de 5 l.

II.3.4. Surse de emisii, managementul apelor uzate şi impactul potenţial asupra apelor de
suprafaţă şi subterane
Surse de emisii şi managementul apelor uzate
Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape tehnologice sau
menajare uzate. Apa care este eliminată în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrişurilor
în condiţii submerse, este aceea din depozitele litologice, apă care provine din râul Siret, este
considerată nepoluantă pentru mediu şi care se infiltrează în substrat sub formă de levigat.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine
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care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare
a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Nu sunt emisii de ape uzate.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, în condițiile exploatării balastului în zona de
plajă;
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil, asupra
calității apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ 200 m în aval
de aceasta va creşte turbiditatea apei, în situația excavării în condiții submerse;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru, în situația excavării în condiții submerse.
Pe amplasamentul proiectului se pot produce doar poluări accidentale ale apelor de
suprafață și/sau subterane, prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de
la mijloacele de transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului de pe teritoriul judeţului
Bacău.

II.3.5. Măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra apelor de suprafaţă şi subterane,
poluări accidentale
Măsuri de prevenire a impactului asupra apelor de suprafaţă şi subterane:
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret, cu orice mijloace de transport și utilaje ;
Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar putea fi
generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;
Alimentarea cu motorină a celor 2 autobasculante se va face la staţiile PECO;
Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se preveni
scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la scurgere;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil,
autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate înlocuite;
Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu
protecție la scurgere şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările în mediu;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a preveni
aceste situaţii, beneficiarul proiectului va menţine utilajele şi autobasculantele în stare
corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le
deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate;
Când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind depăşirea
cotei de atenţie, beneficiarul proiectului va îndepărta mijloacele de transport şi utilajele de
pe amplasament.
Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de
carburanţi şi/sau lubrifianţi:
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Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu de
pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia
Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

II.4. Sol/subsol - surse de emisii, impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi
reducere a impactului
.
II.4.1. Caracterizarea zonei privind solul/subsolul
Suprafaţa Perimetrului de exploatare Schineni Aval (2,71 ha) este o plajă naturală,
acoperită parțial cu sol vegetal.
Din punct de vedere geologic, zona în care se află Perimetrul de exploatare Schineni Aval
aparţine părţii de vest a unităţii majore a Platformei Moldoveneşti, aflându-se în partea vestică a
acesteia.
Zona are un fundament cutat metamorfozat, de vârstă precambriană, peste care se aşterne
o succesiune de depozite sedimentare de vârstă triasică, cretacică, eocenă, tortoniană, sarmaţiană
şi meoţiană. Deoarece depozitele au poziţie cvasiorizontală, în zonă aflorează depozite sarmaţiene
reprezentate printr-o alternanţă de argile, marne, nisipuri, gresii şi cinerite.
De-a lungul cursului râului Siretului au fost depuse pe areale filiforme cele mai tinere depozite
din zonă, reprezentate prin acumulări aluvionare de vârstă pleistocenă şi holocenă care cuprind
pietrişuri, bolovănişuri, nisipuri şi loessuri.
Roca utilă care face obiectul exploatării este un amestec de pietriş, bolovăniş şi nisip, care
cuprinde elemente petrografice diverse provenind din formaţiunile geologice traversate în amonte
de râul Siret şi de afluenţii săi, aluviuni transportate de râul Siret şi depuse pe terasele acestuia şi în
albia minoră.
Structura resursei minerale utile, care face obiectul exploatării, este psamo-psefitică cuprinzând
elemente rotunjite şi aplatizate din următoarele varietăţi petrografice: şisturi cristaline, silicolite, gresii
silicioase şi gresii calcaroase cu diaclaze de calcit, calcare, microconglomerate, diverse tipuri de şisturi şi
marne grezoase.

II.4.2. Surse de emisii şi impactul potenţial asupra solului/subsolului
Surse de emisii
Suprafaţa Perimetrului de exploatare Schineni Aval (2,71 ha) este o plajă naturală,
acoperită parțial cu sol vegetal.
Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, etc., materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi depozitat ca
material de umplutură, în zonele indicate de reprezentanţii Primăriei comunei Săucești, de către
titularul proiectului, cu mijloace proprii.
Dacă vor fi respectate prevederile legale în domeniul protecţiei mediului, apreciem că prin
exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului/subsolului,
atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.
Accidental, solul/subsolul, pot fi afectate de scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la
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utilajele terasiere şi mijloacele de transport folosite.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
Evaluarea impactului
Ca urmare a lucrărilor de extracție a balastului, are loc tasarea substratului (balast), tasare
care producându-se la nivelul plajei de balast nu are nici un fel de efecte negative, impactul
asupra solului/subsolului poate fi considerat neutru - pe termen scurt, mediu şi lung, excluzând
situațiile când au loc poluări accidentale.

II.4.3. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului
accidentale

asupra solului/subsolului, poluări

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul, titularul
proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar
schimbul de ulei la unităţi specializate;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale
în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie pentru
a se preveni scăpările pe sol;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a deşeurilor
generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.

II.5. Biodiversitate – surse de emisii, impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi
reducere a impactului
II.5.1. Caracterizarea zonei amplasamentului proiectului privind biodiversitatea
Perimetrul de exploatare Schineni Aval este o plajă naturală situată în extravilanul comunei
Săucești, albia minoră a râului Siret, mal drept, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, fără
vegetație arbustivă și arboricolă, parțial acoperit de un strat subțire de sol vegetal și vegetație
ierboasă, zonă în care este necesară decolmatarea și reprofilarea albiei râului Siret.
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A fost instituit regimul de arie naturală protejată şi declarată sit de importanţă comunitară
– ROSCI0434 Siretul Mijlociu - prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46 din
15.02.2016, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.
Suprafaţă - 2.969 ha
Regiune biogeografică - Continentală
Regiune administrativă – Nord-Est
Conform formularului standard, pe teritoriul ROSCI0434
Amplasamentul PE
Siretul Mijlociu sunt următoarele habitate și specii de
Schineni Aval, pe
teritoriul ROSCI0434
interes conservativ:
1 tip de habitat
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
7 specii de faună:
1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);
1 specie de amfibieni (Emys orbicularis –
broasca țestoasă europeană de baltă);
5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus
meridionalis - mreană vânătă, moioagă,
Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri –
porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră,
fâță).
Alte caracteristici ale sitului
Acest sit prezintă condiții favorabile de viețuire și hrănire
pentru a susține populația de vidră.
ROSCI0434 Siretul Mijlociu fiind desemnată în anul 2016, nu
are plan de management și în concluzie, nici obiective de
conservare stabilite prin planul de management.
Breșă în malul drept

Baltă formată ca urmare a breșei din malul drept

Perimetrul de exploatare Schineni Aval
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Vecinătățile Perimetrului de exploatare Schineni Aval
Vecinătatea nordică și nord - estică

Vecinătatea estică și sud - estică

Vecinătatea vestică

Vecinătatea nordică și nord - estică
Este o plajă naturală (habitat – râu), albia minoră a râului Siret, inundabilă la ape mari,
acoperirea cu vegetaţie fiind foarte redusă din cauza submersiei periodice.
Vecinătatea estică și sud - estică
Este apa râului Siret (habitat – râu).
Vecinătatea vestică
Este teren neproductiv (drum de exploatare, zonă inundabilă la ape mari), acoperire
parțială cu vegetaţie și pășune.
Vecinătățile drumului de exploatare
În cea mai mare parte sunt prezente culturile agricole (teren arabil) și teren neproductiv
acoperit cu specii ruderale.
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II.5.2. Prezența habitatelor și speciilor de interes comunitar, surse de emisii şi impactul
potenţial al proiectului asupra biodiversităţii
Habitatele de interes comunitar prezente pe amplasamentul și vecinătățile Perimetrului de
exploatare Schineni Aval
Tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Nu este prezent în zonă (pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval și
vecinătăți), deci proiectul propus nu are nici un impact asupra acestuia.
Exploatarea și transportul agregatelor minerale nu are nici un impact asupra habitatelor
din vecinătatea Perimetrului de exploatare Schineni Aval, pășuni și culturi agricole.
Alte tipuri de habitate prezente în zonă
Clasa de habitate ”râuri”
Suprafaţa ocupată de Perimetrul de exploatare Schineni Aval, raportată la suprafaţa ROSCI0434 şi
a claselor de habitate de pe teritoriul acesteia
Cod
Cls.
hab.
N06
N07
N12
N14
N15
N16

Cls. de
habitate
Râuri, lacuri
Mlaștini,
turbării
Culturi
(teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri
arabile
Păduri de
foioase

Supraf. cls. hab.
din supraf.
ROSCI0434
(2.969 ha)
%
43,04
21,91

ha
1277,86
650,50

10,50

311,74

18,68
0,40

554,61
11,88

5,40

160,32

Suprafaţa ocupată de proiect
Temporar
Permanent
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
sitului
habitat
sitului
habitat
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
2,71
0,212
2,71

0,091

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

Suprafaţa ocupată timp de 2 ani de Perimetrul de exploatare Schineni Aval este de 2,71 ha,
ceea ce reprezintă 0,091% din suprafața sitului și 0,212% din suprafața clasei de habitate ″râuri,
lacuri″.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
(maximum 2 luni/an) crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din
cauza suspensiilor fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se
produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza
suspensiilor grosiere antrenate de apă, impactul fiind:
Pe termen scurt - negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil, asupra calității
apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ 200 m în aval de
aceasta;
Pe termen mediu şi lung – impact pozitiv, lucrările care se desfășoară în cadrul proiectului
contribuie la decolmatarea albiei râului Siret în secțiunea Perimetrului de exploatare
Schineni Aval, reducerea eroziunii malurilor, și în consecință, menținerea suprafețelor
habitatelor din zona de luncă.
Speciile de interes comunitar prezente pe amplasamentul și vecinătățile Perimetrului de
exploatare Schineni Aval
Lutra lutra – Vidra
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Schineni Aval și vecinătăți nu sunt prezente
habitate caracteristice vidrei (cu vegetaţie arboricolă), aceasta nu poate fi prezentă decât noaptea
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(specie normal activă noaptea), accidental sau în căutarea hranei, astfel că, lucrările de exploatare
și transport a agregatelor minerale care se desfășoară în timpul zilei, nu vor avea nici un impact
asupra speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Emys orbicularis – Broasca țestoasă europeană de baltă
Specia Emys orbicularis nu poate fi prezentă pe amplasamentul proiectului și vecinătăți
deoarece nu sunt prezente habitatele caracteristice (maluri ale lacurilor cu vegetaţie acvatică
bogată şi zone mlăştinoase, greu de străbătut de alte animale), astfel că, lucrările de exploatare și
transport a agregatelor minerale nu vor avea nici un impact asupra speciei - pe termen scurt,
mediu și lung.
Aspius aspius – Avat
Specia Aspius aspius poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Schineni Aval, cu excepția perioadei de reproducere (martie – iulie),
când specia se retrage în ape stătătoare.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine
care se mobilizează și se dispersează în masa apei, suspensii care ar putea afecta, la nivelul
branhiilor, în mod deosebit speciile care trăiesc în masa apei.
Deoarece avatul este o specie cu mobilitate foarte mare, care trăiește în straturile
superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole naturale sau artificiale (primăvara), în masa și pe
fundul apelor (vara), evitând zonele cu ape tulburi, se estimează că numai exploatarea
agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a malului drept cu apa va avea
următorul impact asupra acestei specii:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în timp a
extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în care se vor
face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2 luni/an), local (cu
amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta), reversibil;
Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei minore și
reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni
Aval.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Barbus (meridionalis) petenyi - Mreană vânătă, moioagă
Specia Barbus meridionalis poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Se estimează că exploatarea agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a
apei cu malul drept, va avea următorul impact asupra acestei specii:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în timp a
extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în care se vor
face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2 luni/an), local (cu
amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta), reversibil;
Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei minore și
reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni
Aval.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
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Cobitis taenia – Zvârlugă
Zvârluga nu poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Schineni Aval, fiind o specie care trăiește pe fundurile apelor cu mâluri bogate în
vegetație moartă, biotop care nu se găsește în apa râului Siret din zona corespunzătoare acestui
perimetru de exploatare, impactul asupra speciei fiind neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Romanogobio/Gobio kessleri – Porcușor de nisip
Specia Gobio kessleri poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Gobio kessleri, estimându-se următorul impact asupra
acestei specii:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în timp a
extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în care se vor
face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2 luni/an), local (cu
amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta), reversibil;
Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei minore și
reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni
Aval.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Sabanejewia aurata – Dunariță, câră, fâță
Specia Sabanejewia aurata poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Sabanejewia aurata, estimându-se următorul impact
asupra acestei specii:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în timp a
extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în care se vor
face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2 luni/an), local (cu
amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta), reversibil;
Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei minore și
reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni
Aval.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Situația prezenței în zona Perimetrului Schinei Aval și vecinătăți, a habitatelor și speciilor
pentru care a fost desemnată ROSCI0434 Siretul Mijlociu:
Tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – nu este prezent;
Specia de mamifere Lutra lutra – nu este prezentă;
Specia de amfibieni Emys orbicularis – nu este prezentă;
Specia de pești Cobitis taenia – nu este prezentă;
4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata) – pot fi prezente.
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În concluzie, se estimează că IMPACTUL PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și
integrității ROSCI0434, fără a lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 4 specii
de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri
și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata).

Impactul rezidual al proiectului asupra biodiversității
Măsuri operaţionale propuse:
Este interzisă tranzitarea cursului râului Siret, prin apă, cu orice mijloace de transport
și/sau utilaje;
Toate etapele lucrărilor vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile
de avizare;
Nu se vor realiza depozite de balast;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici
specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora
şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări
accidentale în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din
bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare
atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol/ape;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiul uzat, înlocuit;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate
înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a
deşeurilor generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare
de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;
Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
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perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în
prevederile NRTA 4/1998;
Administratorul SC Muv SRL Bacău va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica
antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe
drumurile balastate;
Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;
Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare;
Perimetrul va fi bornat şi exploatarea se va face numai în interiorul acestuia.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, titularul proiectului are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
În propunerea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea impactului proiectului ”
Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru
decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, asupra speciilor de interes
conservativ pentru ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special, dar și asupra tuturor speciilor de
ihtiofaună, am luat în considerație prezența acestor specii în apa râului Siret, chiar dacă nu au
fost făcute studii privind prezența și evaluarea populațională.
Măsurile specifice de reducere a impactului proiectului supus evaluării, asupra speciilor
de ihtiofaună de interes conservativ sunt cele stabilite în planurile de management aprobate de
Ministerul Mediului, ale siturilor care au ca obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună
(ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman)
Măsuri specifice de reducere a impactului proiectului asupra speciilor de ihtiofaună
Nr.
crt.

1

Factor de
mediu
Habitat/
specie
Aspius
aspius

2

Barbus
meridionalis

3

Gobio
kessleri

4

Sabanejewia
aurata

Măsura propusă
Lucrările
de
extracție
agregate
minerale care se desfășoară în albia
râului Siret (în condiții submerse sau în
zona de contact a malului drept cu apa
râului Siret), se vor programa și
desfășura în afara perioadei de
vulnerabilitate (01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de
interes comunitar, deci în perioada 01
octombrie – 31 martie.
În perioada de reproducere a speciilor
de pești de interes conservativ, poate
fi aprobată realizarea lucrărilor de
decolmatare, reprofilare și regularizare
numai utilizând tehnologia de excavare
”în bazin închis”, cu condiția ca digul
temporar care închide zona propusă
pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executat înainte de
începerea perioadei de depunere a
pontei de către speciile de pești

Efecte

Prevenirea
impactului
asupra
reproducerii
ihtiofaunei
în condiţii
de extracţie
submersă
sau
de
contact
a
malului
drept
cu
apa râului
Siret

Termen de
realizare

Pe perioada
desfăşurării
activităţii de
extracţie a
agregatelor
minerale în
perimetrul
ROSCI0434

Responsabil
cu realizarea
măsurii

Toți operatorii
economici
care
desfăşoară
activităţi de
extracţie
a
agregatelor
minerale pe
teritoriul
ROSCI0434
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Nr.
crt.

Factor de
mediu
Habitat/
specie

Măsura propusă

Efecte

Termen de
realizare

Responsabil
cu realizarea
măsurii

menționate, cel târziu până la data de
31 martie. Digul temporar va fi excavat
numai după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de
interes conservativ, dup data de 01
octombrie.

Alte prevederi legale care trebuie respectate
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia
speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B
(specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată de
Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât în
ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane este interzis:
Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi
de migraţie;
Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:
Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de
migraţie;
Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a
oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
Responsabilitatea și termenul realizării măsurilor operaţionale şi specifice
Titularul proiectului, pe toată perioada desfăşurării activităţii de extracţie a agregatelor
minerale pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL
PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (aproape de zero), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL asupra a 4 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata).
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II.5.3. Evaluarea impactului cumulat asupra biodiversității
Aria analizată pentru identificarea şi evaluarea impactului cumulat este teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Perioada de timp luată în consideraţie pentru identificarea şi evaluarea impactului cumulat:
Termen scurt – 0-2 ani;
Termen mediu – 3-5 ani;
Termen lung – peste 5 ani.
Proiecte/planuri amplasate pe teritoriul ROSCI0434 și a căror efecte se pot cumula
Nr.
crt.

1

Operator
economic/
persoană
fizică

SC
SRL

Asinim

2

SC
SRL

Cusipit

3

SC Muv SRL

4

SC Muv SRL

5

SC Nutexpert
SRL

6

SC Muv SRL

7

SC Conbac
SRL Bacău

8

Rotariu Ion și
Goian Liviu

9

SC Asacom
Trans
SRL
Bacău

Proiecte/Planuri

Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale La Salcâmi
– comuna Prăjești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Tudora
Amonte – comuna
Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Schineni –
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Schineni
Aval
–
comuna
Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale
Săucești
Intermediar
–
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Rogoaza –
comuna Buhoci
Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Furnicari –
comunele
Letea
Veche și Buhoci
Iaz
piscicol
–
construcție
începută în anul 2011
și care a stagnat din
cauza unui litigiu –
comuna Tamași
Iaz piscicol – în
construcție
– comuna Tamași

Amplasament în raport
cu proiectul supus
analizei

Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)
Râuri,
Păşuni
lacuri
sau teren
neprod.
în terasă

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul
ROSCI0434
(ha)

În amonte, la circa 10
km distanță, pe malul
stâng al râului Siret

1,00

0

1,00

În amonte, la circa 6,5
km distanță, pe malul
stâng al râului Siret

1,50

0

1,50

În amonte, la circa 3,4
km distanță, pe malul
drept al râului Siret

2,94

0

2,94

În amonte, la circa 3 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,71

0

2,71

1,30

0

1,30

În aval, la circa 5 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,40

0

2,40

În aval, la circa 6 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

2,20

0

2,20

0

17,77

17,77

0

10,22

10,22

Pe malul drept al râului
Siret – comuna Săucești

În aval, la circa 7 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

În aval, la circa 8 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret
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Nr.
crt.

Operator
economic/
SCpersoană
Asacom
Trans
SRL
Bacău

Proiecte/Planuri

Amplasament în raport
cu proiectul supus
analizei
În aval, la circa 8 km
distanță, pe malul drept
al râului Siret

Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)

Stație de sortare spălare
agregate
0
minerale – comuna
Tamași
Proiecte propuse în PUG comuna Tamaşi
Staţie de captare și
rezervor
pentru În aval, la circa 9,5 km
11
stocarea apei, pentru distanță, pe malul stâng
0
alimentarea cu apă al râului Siret
Comuna
potabilă a localităţii
Tamași
Furnicari
Staţie de captare și
rezervor
pentru
stocarea
apei În aval, la circa 12 km
0
12
Tamaşi,
pentru distanță, pe malul stâng
alimentarea cu apă al râului Siret
potabilă a comunei
Tamaşi
Total suprafeţe ocupate, pe clase de habitate, pe teritoriul
14,05
ROSCI0434
Total suprafeţe ocupate temporar (câte 2 ani – cele 7 perimetre de
14,05
exploatare agregate minerale)
Total suprafeţe ocupate temporar (între 5 și 10 ani – 1 stație de sortare0
spălare agregate minerale)
Total suprafeţe ocupate permanent (2 iazuri piscicole și 2 stații de
0
captare apă)
10

0,50

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul
0,50

0,10

0,10

0,10

0,10

28,69

42,74

0

14,05

0,50

0,50

28,19

28,19

Evaluarea impactului cumulat asupra biodiversităţii, fără a lua în calcul măsurile de reducere a
impactului
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Schineni Aval sunt 12
proiecte/planuri:
7 amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale,
activități care nu se desfășoară concomitent în toate perimetrele;
2 iazuri piscicole (unul în construcție și unul la care construirea a stagnat din cauza unui
litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în PUG
comuna Tamași.
Caracteristicile comune ale proiectului supus evaluării, cu celelalte 11 proiecte/planuri, cu care
poate genera impact cumulat asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu, sunt:
Ocuparea temporară sau permanentă a suprafeței totale de teren de 42,74 ha, ceea ce
reprezintă 1,44% din suprafața sitului:
Ocuparea temporară a unor suprafețe de teren (maximum 2 ani – cele 7 perimetre
de exploatare agregate minerale) - 14,05 ha, pe teritoriul clasei de habitate ”râuri
lacuri”, ceea ce reprezintă 1,10% din suprafața acestei clase de habitate;
Ocuparea temporară a unor suprafețe de teren între 5 și 10 ani (1 stație de sortarespălare agregate minerale) – 0,50 ha - clasa de habitate ”pășuni” sau teren
neproductiv în terasă, ceea ce reprezintă 0,09% din suprafața acestei clase de
habitate;
Ocuparea permanentă a unor suprafețe de teren (2 iazuri piscicole și 2 stații de
captare apă) – 28,19 ha - clasa de habitate ”pășuni” sau teren neproductiv în terasă,
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ceea ce reprezintă 5,08% din suprafața aceastei clase de habitate.
Suprafețe ocupate de cele 12 proiecte/planuri, raportată la suprafaţa ROSCI0434 şi
a claselor de habitate de pe teritoriul acesteia
Cod
Cls.
hab.

N06
N07
N12
N14
N15
N16

Cls. de
habitate

Râuri, lacuri
Mlaștini,
turbării
Culturi (teren
arabil)
Păşuni
Alte terenuri
arabile
Păduri de
foioase

Supraf. cls. hab.
din supraf.
ROSCI0434
(2.969 ha)
%
ha
43,04
1277,86
21,91
650,50
10,50

311,74

18,68
0,40

554,61
11,88

5,40

160,32

Suprafaţa ocupată de proiecte/planuri
Temporar
Permanent
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
sitului
habitat
sitului
habitat
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
14,05
0,47
14,05
1,10
-

-

-

0,01
-

-

-

0,50

-

-

0,50
-

0,09
-

-

-

28,19
-

0,95
-

28,19
-

5,08
-

În perimetrele de exploatare agregate minerale se desfășoară activități pe termen scurt (1
maximum 2 ani), sezonier (3 - 6 luni/an), dependente de condițiile meteorologice (extracția
balastului nu se face în perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună, iarna, în timpul
precipitațiilor abundente, viiturilor).
În condiţiile excavării submerse (funcție de regimul de precipitații și implicit nivelul apei
râului Siret) în perioada de vulnerabilitate (01 aprilie – 30 septembrie) a 3 specii de
ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Gobio kessleri Sabanejewia aurata), există
riscul distrugerii pontei și afectării reproducerii acestor specii care-și depun ponta pe fundul
apei.
În condiţiile excavării în zona contactului apei cu malurile râului Siret, în perioada de
vulnerabilitate (01 aprilie – 30 septembrie) a 2 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Barbus meridionalis și Cobitis taenia), există riscul distrugerii pontei și afectării
reproducerii acestor specii care-și depun ponta în zona malurilor apei.
Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au și efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
În concluzie, se estimează că IMPACTUL CUMULAT asupra obiectivelor de conservare și
integrității ROSCI0434, fără a lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-2, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului),
DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata).

Exceptând perimetrele de exploatare a agregatelor minerale, referitor la celelalte proiecte
amplasate pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu (2 iazuri piscicole - unul în construcție și unul la
care construirea a stagnat din cauza unui litigiu și 1 stație de sortare-spălare agregate minerale –
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în funcțiune) și propunerea PUG comuna Tamași (2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte
un rezervor de stocare), în afară de ocuparea unor suprafețe de teren, nu mai sunt alte efecte care
să se cumuleze cu efectele proiectului supus analizei.
Evaluarea impactului cumulat rezidual asupra biodiversităţii
Prin actualul Studiu de Evaluare Adecvată se propune ca la programarea și executarea
lucrărilor de extracție a agregatelor minerale să se țină cont și de ciclurile biologice ale speciilor
de ihtiofaună pentru a nu perturba reproducerea acestora, respectându-se următoarele măsuri
specifice:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, să fie programate și desfășurate în
afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
o Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
o Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a
speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL CUMULAT
REZIDUAL asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului),
DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri și Sabanejewia
aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Cobitis
taenia și Sabanejewia aurata).

Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au și efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
În concluzie, se estimează că desfășurarea activităților de exploatare a agregatelor minerale pe
teritoriul ROSCI0434, în condițiile respectării măsurilor specifice și operaționale menționate, nu
va afecta starea de conservare a tipului de habitat 92A0 și a celor 7 specii de faună care
constituie obiectivele de conservare ale acestui sit, fiind asigurată menținerea populațiilor
speciilor pe termen scurt, mediu și lung, atât în zonele amplasamentelor proiectelor, cât și pe
teritoriul sitului, nu va fi afectată integritatea ROSCI0434 și nici coerența rețelei ecologice
Natura 2000.
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II.6. Peisaj – peisajul zonei amplasamentului proiectului, schimbarea destinaţiei
terenurilor şi impactul potenţial asupra peisajului, măsuri de prevenire şi reducere a
impactului

Aspectul zonei amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni Aval

Perimetrul de exploatare Schineni Aval este o plajă naturală situată în extravilanul comunei
Săucești, în albia minoră a râului Siret, mal drept, inundabilă la ape mari (habitat – râu), fără
vegetaţie arbustivă și arboricolă, parțial acoperită de sol vegetal și vegetație ierboasă.
Pe malurile râului Siret din zona acestui perimetru de exploatare sunt habitate terenuri
neproductive, pășuni și culturi agricole (terenuri arabile), asupra cărora activitățile de exploatare și
transport a agregatelor minerale nu au nici un impact.
Evaluarea impactului
Temporar (3 – 6 luni/an, timp de 2 ani, 2017 - 2018), de pe acest amplasament se va face
extragerea, încărcarea şi transportul agregatelor minerale, lucrări care presupun prezenţa
utilajelor şi a mijloacelor de transport.
Ţinând cont de aspectele prezentate, se estimează că, impactul proiectului asupra peisajului,
va fi:
Pe termen scurt – negativ nesemnificativ, direct, temporar și reversibil;
Pe termen mediu și lung – neutru.
Măsuri de reducere a impactului asupra peisajului
Pentru reducerea impactului asupra peisajului, este necesar să fie respectată tehnologia de
exploatare a agregatelor minerale:
Fără a produce denivelări şi gropi, în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă,
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numai în perioadele de ape mici şi medii;
Balastul extras va fi încărcat direct în autobasculante şi transportat la instalaţiile de
prelucrare (Staţia de sortare-spălare, proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanţa de
9 km faţă de Perimetrul de exploatare Schineni Aval);
Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi depozitat ca
material de umplutură, în zonele indicate de reprezentanţii primăriei Săucești, de către
beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii;
În situaţia creşterii debitului de apă, utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în
afara zonei inundabile, exploatarea balastului fiind întreruptă;
După viituri se va curăţa balastiera de materialele aduse de apă şi se va respecta Planul de
apărare împotriva inundaţiilor;
La finalul activităţii de exploatare titularul proiectului va nivela suprafața din care a făcut
extracția agregatelor minerale iar malul drept va fi taluzat la unghiul natural.

II.7. Zone naturale folosite în scop recreativ – impactul proiectului şi măsuri de
prevenire şi reducere a impactului
În zona amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni Aval nu sunt zone naturale
folosite în scop recreativ.

II.8. Conservare şi utilizare resurse – impactul proiectului şi măsuri de prevenire şi
reducere a impactului
Resurse naturale utilizate
Resurse neregenerabile
Volumul rezervei de agregate minerale estimate prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval = 45.282,05
m³.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2017 2018) = 45.000 m³.
Date morfometrice ale râului Siret:
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie de la Stația hidrometrică Drăgești =
114 kg/s;
Debitul lichid mediu multianual = 77,10 mc/s;
Turbiditatea medie multianuală = 1,48 g/l;
Debitul solid total multianual = 131 kg/s;
Volum anual de aluviuni transportate prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare
a albiei = 339.393 m³ (539.635 tone), densitatea aluviunilor este considerată 1,59
to/m³.
Evaluarea impactului
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval albia minoră a râului Siret este
colmatată, ca urmare a depunerilor aluvionare.
Prin exploatarea pietrișului și nisipului din albia minoră a râului Siret, mal drept Perimetrul de exploatare Schineni Aval se urmărește:
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Îndepărtarea materialului aluvionar care obstrucționează curgerea apei, pentu
decolmatarea și reprofilarea cursului râului Siret în acest sector al albiei minore, dirijarea
cursului apei către centrul albiei pentru reducerea eroziunii malurilor, asigurarea secțiunii
optime de scurgere a apelor;
Mărirea secţiunii de scurgere şi reducerea nivelului energiei specifice în secţiune vie;
Reducere/eliminarea riscurilor de producere a inundaţiilor pe terenurile riverane albiei
minore, prin reprofilarea secţiunii de scurgere şi realizarea stabilităţii albiei;
Extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării.
Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în Perimetrul Schineni Aval
este necesară pentru asigurarea scurgerii la ape mari, cu efect benefic asupra menţinerii structurii
malurilor râului Siret, prin reducerea eroziunii acestora, precum şi, reducerea riscului de viituri
care pot afecta terenurile riverane.
Ca urmare a aluviunilor transportate prin târâre (capacitatea de regenerare a albiei),
rezervele de pietriș și nisip se refac.
Ţinând cont de aspectele prezentate, se estimează că, impactul proiectului asupra resurselor
naturale va fi:
Pe termen scurt – neutru;
Pe termen mediu și lung – pozitiv, prin reducerea eroziunii malurilor și menținerea
suprafețelor de teren din lunca Siretului.
Măsuri de prevenire a impactului
Pentru prevenirea impactului asupra resurselor naturale, este necesară respectarea
tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale.
În ceea ce priveşte protecţia zăcământului, exploatarea stratului de balast se va efectua
numai din aval spre amonte, în fâşii longitudinale paralele, pe toată suprafaţa zonei de exploatare,
fără a se afecta talvegul albiei prin crearea de concavităţi sau depozite, astfel încât, zona să nu fie
dezechilibrată din punct de vedere al eroziunii.
Prin dirijarea corectă a exploatării se va realiza decolmatarea și reprofilarea cursului râului
Siret, în acest sector al albiei minore.

II.9. Mediul social şi economic - impactul potenţial al proiectului şi măsuri de
prevenire a impactului
Evaluarea impactului
Perimetrul de exploatare Schineni Aval este în extravilanul comunei Săucești, zona locuită
fiind la distanţa de peste 2 km.
Materialul extras din Perimetrul de exploatare Schineni Aval este transportat cu 2
autobasculante din dotare pe un drum de exploatare existent, la Stația de sortare-spălare a
agregatelor minerale, proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de 5 km față de
amplasamentul acestei balastiere.
Exploatarea și transportul agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu au nici un fel de
efecte asupra terenurilor din zonă (pășuni și culturi agricole).
Implementarea proiectului va avea efecte pozitive asupra mediului social şi economic
datorită:
Apariţiei a 5 noi locuri de muncă pentru populaţia locală;
Diminuării riscului de inundaţii, la ape mari;
Disponibilizării materialelor de construcții (pietriș și nisip).
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Se estimează că, impactul proiectului asupra mediului social şi economic, va fi:
Pe termen scurt, mediu și lung – impact pozitiv.
Măsuri de prevenire a impactului
Deoarece implementarea proiectului are efecte pozitive asupra mediului social şi
economic, nu sunt necesare nici un fel de măsuri.

II.10. Siguranţa şi sănătatea populaţiei - impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi
reducere a acestuia
Evaluarea impactului
Implementarea proiectului nu va avea nici un fel de efecte asupra sănătăţii şi siguranţei
populaţiei, impactul fiind:
Pe termen scurt, mediu și lung – neutru.
Măsuri de prevenire a impactului
Deoarece implementarea proiectului nu are nici un fel de efecte asupra sănătăţii şi
siguranţei populaţiei, nu sunt necesare măsuri de prevenire a impactului.

II.11. Impactul proiectului asupra patrimoniului cultural, istoric, arhitectural,
arheologic şi paleontologic, măsuri de prevenire a impactului
În zona amplasamentului proiectului şi vecinătăţi nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural,
istoric, arhitectural, arheologic şi paleontologic, impactul fiind:
Pe termen scurt, mediu și lung – neutru.

II.12. Evaluarea efectelor potenţiale transfrontaliere
Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

CAPITOLUL III
MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU
Nu sunt necesare monitorizarea emisiilor în mediu şi a modului de realizare a măsurilor
menţionate în Capitolul II, măsuri care au ca scop, după caz, prevenirea şi/sau reducerea
impactului proiectului asupra tuturor componentelor de mediu, populaţiei şi bunurilor.
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CAPITOLUL IV
SITUAŢII DE RISC
Riscuri naturale
Cutremure
Zona seismică de calcul conform Normativului P100/92: D, perioada de colţ, Tc = 1,0 sec, Ks
= 0,16, iar nivelul maxim al apelor freatice este între 0,50 - 3,00 m faţă de C.T.N.
Inundaţii
Perimetrul de exploatare Schineni Aval este o amenajare cu caracter provizoriu, perioada
de exploatare fiind timp de 2 ani, 2017 – 2018, 3 - 6 luni/an.
Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră este o plajă naturală de pe
malul drept al râului Siret, în albia minoră, inundabilă la ape mari.
Din punct de vedere al apărării zonei inundabile, Perimetrul de exploatare Schineni Aval,
conform STAS 4273/1983, se încadrează în categoria 4, clasa a-IV-a de importanţă: construcţii de
importanţă secundară, construcţii hidrotehnice a căror avariere are o influenţă redusă pentru alte
obiective social-economice.
Zona inundabilă stabilită astfel va fi avută în vedere la stabilirea amplasamentului pentru
zona de retragere a utilajelor.
Exploatarea agregatelor minerale se va face cu respectarea următoarelor condiţii:
Materialul extras va fi încărcat direct în cele 2 autobasculante din dotare și prelucrat la
Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale, proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată
la distanța de 5 km față de amplasamentul acestei balastiere;
Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, etc., materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi depozitat
ca material de umplutură, în zonele indicate de reprezentanţii Primăriei comunei Săucești,
de către beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii;
În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ nu se excavează;
Pe durata apelor mari, utilajele şi mijloacele de transport vor fi asigurate în afara zonelor
inundabile, cu obligativitatea prevenirii poluării pânzei freatice, apelor de suprafaţă şi
solului;
După viituri se va curăţa balastiera de materialele aduse de apă şi se va respecta Planul de
apărare împotriva inundaţiilor.
Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări împotriva inundațiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi oprită, acestea fiind
cazuri de forță majoră.
Alunecări de teren
Nu există riscul alunecărilor de teren în zona amplasametului proiectului.
Alți factori de risc
Poluările accidentale cauzate de scurgerile de combustibili/lubrifianţi de la utilajele şi/sau
mijloacele de transport folosite pe amplasament, ca urmare a unor defecţiuni sau în timpul
transferului combustibilului din bidoane în rezervorul utilajelor. Poluările accidentale cu
aceste substanţe pot duce la contaminarea solului/subsolului şi apelor;
Nerespectarea măsurilor de protecţia muncii şi/sau PSI.
Pentru a fi evitate toate situaţiile de risc, angajaţii vor fi instruiţi conform legislaţiei în
vigoare – din punct de vedere al SSM, PSI, PM şi nu se vor permite abateri de la normele
legale în domeniile menţionate
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Prevenirea şi modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorii de mediu, titularul
proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
Instruirea personalului pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în
domeniul protecţiei factorilor de mediu pentru toate lucrările executate în cadrul
proiectului;
Este interzisă tranzitarea cursului râului Siret, prin apă, cu orice mijloace de transport și
utilaje;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat, vor fi executate la operatori economici de
profil;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora
şi va anunţa orice defecţiune apărută;
Utilajele şi mijloacele auto care s-au defectat vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Schimbul de lubrifianţi, acumulatori auto şi anvelope se va face numai în unităţi
specializate şi care preiau deşeurile provenite din aceste schimburi;
Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai la staţii PECO;
Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face din bidoane cu dop metalic, cu
protecţie pentru scurgere şi fără contact cu solul, subsolul apele de suprafaţă şi
subterane;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor şi lubrifianţilor, nefiind permise
scăpări accidentale, pentru a nu afecta solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane;
Informarea personalului implicat în implementarea proiectului privind gestionarea în
mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate;
Colectarea separată a deşeurilor (PET-uri, menajere), valorificarea/eliminarea
deşeurilor prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului;
Urmărirea modului de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi ţinerea
evidenţei cantităţilor şi a modului de valorificare/eliminare a acestora;
În caz de poluări accidentale cu carburanţi şi/sau lubrifianţi a solului, subsolului, apelor de
suprafaţă sau subterane, se va proceda astfel:
Pentru a se limita extinderea poluării se vor utiliza imediat substanţe
absorbante/neutralizatoare şi se va îndepărta sursa de poluare;
Vor fi anunţate imediat instituţiile cu competenţe în domeniul protecţiei factorilor de
mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu şi
Sistemul de Gospodărire a Apelor) de pe teritoriul judeţului Bacău.

CAPITOLUL V
DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR
Nu am întâmpinat disficultăţi în întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului.
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CAPITOLUL VI
REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
VI.1. Descrierea proiectului
Amplasamentul proiectului
Perimetrul de exploatare Schineni Aval (2,71 ha) este o plajă naturală situată în
extravilanul comunei Săucești, albia minoră a râului Siret, mal drept (plajă care s-a format
ca urmare a depunerilor aluvionare și colmatării albiei minore în zona acestui mal),
perimetru situat pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Căi de acces
Accesul utilajelor și mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Schineni Aval se
va face din DJ 207F Săucești - Șerbești, pe un drum de exploatare balastat cu lungimea de
2.270 m (2,27 km).
Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale (unde va fi transportat pentru prelucrare
balastul extras), proprietate a SC MUV SRL este situată pe direcția sud, la distanța de circa
9 km față de amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval. Deplasarea
mijloacelor de transport de la această balastieră la Stația de sortare-spălare a agregatelor
minerale se va face tot pe un drum de exploatare.
Pentu utilizarea drumului de exploatare, SC MUV SRL a obținut Acordul de reabilitare nr.
474/28.07.2017, emis de Primăria comunei Săucești, valabil 2 ani, drum care va fi întreținut
de către titularul proiectului în timpul implementării acestuia.
Utilaje şi mijloace de transport folosite
Exploatarea agregatelor minerale se realizează cu utilaje care au o vechime mai mică de 10
ani fiind în Durata Normată de Funcţionare:
Încărcător frontal WOLA cu cupa de 3 mc - 1 bucată;
Draglină DH 1800 cu cupa de 1 mc - 1 bucată;
Excavator - 1 bucată;
Autobasculantă - 2 bucăţi, cu capacitatea de transport de 20 tone și de 8 tone.
Utilajele și mijloacele de transport vor fi garate la Stația de sortare-spălare a agregatelor
minerale, proprietate a SC MUV SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de Perimetrul de
exploatare Schineni Aval.
Numărul de persoane angajate - 5 (3 mecanici utilaje şi 2 șoferi basculante).
Amenajări provizorii pentru personal şi colectarea deşeurilor: cabină WC ecologic, saci de
polietilenă pentu colectarea deșeurilor menajere, saci care vor fi transportați zilnic în incinta
Stației de sortare-spălare agregate minerale, unde sunt amenajări pentru birou și magazie, cabină
WC ecologic, recipient pentu colectarea deșeurilor menajere, dotări PSI.
Se va prelucra cu personalul, legislația privind protecția mediului, normele de protecţie a
muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi se va urmari respectarea lor.
Lucrările de deschidere
Amenajarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval este cu caracter provizoriu, lucrările
de deschidere pentru exploatarea agregatelor minerale sunt planificate să dureze circa 5 zile:
Calea de acces (drumul de exploatare) este amenajat;
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Bornarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval, cu borne din beton, cu înălțimea de
1,50 m, vopsite la capete;
Decopertarea stratului de sol vegetal de pe suprafaţa Perimetrului de exploatare Schineni
Aval, acolo unde acesta există, depozitarea temporară separată a solului decopertat,
pentru a fi utilizat pentru recopertare, la închiderea balastierei.
Tehnologia de exploatare:
Amenajarea Perimetrului de exploatare Schineni Aval este cu caracter provizoriu, iar
exploatarea agregatelor minerale va fi sezonieră;
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat, în câmp continuu, cu utilaje care să
poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret, situaţie în care,
utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în afara zonei inundabile şi exploatarea
balastului va fi întreruptă;
Exploatarea agregatelor minerale se va face în incinta perimetrului închiriat (2,71 ha), în
limitele punctelor care delimitează perimetrul, prin retragere de la firul apei spre malul
drept, din aval spre amonte, în fâşii succesive şi paralele cu râul Siret, cu lăţimea de 6 – 7 m
şi lungimea de circa 393 m, pe tot parcursul perimetrului, urmărindu-se decolmatarea
albiei minore în zona malului drept al râului Siret, crearea unui şenal de colectare a
debitelor mici şi medii, conform planului de situaţie, fără a produce denivelări şi gropi;
Adâncimea maximă de exploatare va fi de 3,61 m (conform profilelor transversale
prezentate în documentaţia tehnică), fără a coborî sub cota talvegului natural al râului, fără
a afecta stabilitatea albiei, fiind exclusă apariția unor eroziuni regresive ale patului albiei
râului Siret;
Adâncimea minimă de exploatare va fi de 0,35 m;
În urma excavațiilor terenul va rămâne fără neuniformități și racordat la configurația
naturală a terenului din amonte și din aval de exploatare;
Extracţia se va face în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a
cursului de apă, numai în perioadele de ape mici şi medii;
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje;
Prin îndepărtarea materialului aluvionar care obstrucționează curgerea apei se va realiza
decolmatarea, regularizarea cursului râului Siret în acest sector al albiei minore și dirijarea
cursului apei către malul drept pentru protejarea împotriva eroziunii de mal, asigurarea
secțiunii optime de scurgere a apelor;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Volumul rezervei de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval =
45.282,05 m³, iar volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe
parcursul a 2 ani (2017 - 2018) = 45.000 m³;
Dacă se interceptează zone cu care materiale care nu poat fi folosite (depuneri de mâl,
material levigabil, bolovani, etc.), materiale estimate la circa 3% din cantitatea excavată,
aceste materiale vor fi exploatate, transportate şi depozitate ca material de umplutură, de
către beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii, în zonele indicate de reprezentanţii
Primăriei UAT Săucești, judeţul Bacău;
În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ nu se excavează;
Pe durata apelor mari, utilajele şi mijloacele de transport vor fi asigurate în afara zonelor
inundabile, cu obligativitatea prevenirii poluării pânzei freatice, apelor de suprafaţă şi
solului;
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Materialul extras din Perimetrul de exploatare Schineni Aval va fi transportat cu cele 2
autobasculante din dotare și prelucrat la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul
acestei balastiere;
La Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este necesară constituirea pilierilor de
siguranță datorită caracteristicilor amplasamentului și morfologiei terenului, exploatarea
agregatelor minerale făcându-se numai în zona depunerilor aluvionare;
Prin Studiul Tehnic Zonal, se consideră că în Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este
necesară executarea unui prag submersibil de fund din următoarele motive:
o Lungimea totală a zonei de exploatare efectivă este relativ mică, astfel încât,
creșterea talvegului poate avea influențe nesemnificative asupra albiei în amonte și
în aval;
o Zona deține o cantitate suficientă de material exploatabil, cu o importantă
capacitate de regenerare;
o În aval de această balastieră nu sunt obiective sociale sau economice care să fie
afectate de coborârea sau ridicarea talvegului râului;
Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări împotriva inundațiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi oprită, acestea fiind
cazuri de forță majoră.
Anual se refac profilele transversale şi se va urmări evoluţia albiei, exploatarea urmând a fi
corelată cu aceasta.
Profilele post execuţie sunt parte componentă a Documentaţiei pentru Autorizarea
perimetrului de exploatare anuală.
Exploatarea balastului nu modifică regimul debitelor de apă şi nu are efecte negative
pentru curgerea apelor de suprafaţă şi subterane.
Se vor efectua măsurători topo post-execuție, precum și, la cel mult 15 zile după viiturile
importante și vor fi transmise la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația
Bazinală de Apă Siret Bacău.
Pentu protecția speciilor de ihtiofaună:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia minoră a râului Siret
în condiții submerse, sau în zona de contact a malului drept cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu condiția ca digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o
separă de cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a
pontei de către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie. Digul
temporar va fi excavat numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești
de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Lucrări de închidere – circa 10 zile
În momentul închiderii balastierei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va
fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
Îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
Nivelarea perimetrului de exploatare și refacerea malului drept;
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Recopertarea cu sol vegetal a suprafeței decopertate la deschiderea balastierei;
Se vor efectua măsurători topo post-execuție și vor fi transmise la Sistemul de Gospodărire
a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău.
Producţia care se va realiza
La Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este necesară constituirea pilierilor de
siguranță datorită caracteristicilor amplasamentului și morfologiei terenului, exploatarea
agregatelor minerale făcându-se numai în zona depunerilor aluvionare;
Prin Studiul Tehnic Zonal, se consideră că în Perimetrul de exploatare Schineni Aval nu este
necesară executarea unui prag submersibil de fund din următoarele motive:
Lungimea totală a zonei de exploatare efectivă este relativ mică, astfel încât, creșterea
talvegului poate avea influențe nesemnificative asupra albiei în amonte și în aval;
Zona deține o cantitate suficientă de material exploatabil, cu o importantă capacitate de
regenerare;
În aval de această balastieră nu sunt obiective sociale sau economice care să fie afectate de
coborârea sau ridicarea talvegului râului.
Volumul rezervei de agregate minerale estimate prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval = 45.282,05
m³.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2017 2018) = 45.000 m³.
Circa 3% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile care se
constituie în deşeu inert, deci, din cei 45.000 m³ exploataţi, circa 1.350 m³ nu sunt utilizabili ca
balast.
Resurse naturale, materii prime, materiale, echipamente, substanţe şi/sau preparate chimice,
combustibili, energie electrică, utilităţi
Resurse naturale utilizate
Resurse regenerabile
Nu se vor utiliza resurse naturale regenerabile.
Resurse neregenerabile
Volumul rezervei de agregate minerale estimate prin Studiul Tehnic Zonal întocmit în iulie
2017 de către SC Pro Globo AD SRL Bacău, în Perimetrul de exploatare Schineni Aval =
45.282,05 m³.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2017 2018) = 45.000 m³.
Materii prime şi echipamente utilizate
Nu se utilizează materii prime şi echipamente.
Materiale utilizate:
Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o
intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau
lubrifianţi - 50 kg, pentru toată perioada derulării proiectului;
Anvelope – 2 bucăți, pentru perioada derulării proiectului.
Baterii auto – 1 bucată.
Combustibili, lubrifianţi, substanțe chimice utilizate
Combustibili
Motorină - 73.070 l, pentru utilajele și mijloacele de transport folosite.
Lubrifianţi - pentru utilajele și mijloacele de transport
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Uleiuri minerale – 55 l.
Vaselină – 12 kg.
Substanţe şi/sau preparate periculoase
Substanţe şi/sau preparate periculoase: motorină, baterii auto, uleiuri minerale, vaselină.
Utilităţi
Energia electrică utilizată
Nu se utilizează energie electrică.
Alimentarea cu apă
Nu este cazul realizării unui racord pentru alimentarea cu apă. Personalul care va lucra în
balastieră (5 persoane) se va alimenta cu apă potabilă îmbuteliată în sticle de plastic (PETuri).
Apa menajeră (pentru spălat pe mâini) este asigurată din bidoane de plastic de 5 l.
Recipientele golite (PET-urile) vor fi colectate zilnic într-un sac de plastic, transportate la
sfârşitul fiecărei zile de lucru în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul
acestei balastiere, unde sunt colectate, şi predate ulterior unui operator economic
autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.
Ape uzate
Nu se evacuează ape uzate, apa care se scurge din agregatele exploatate în condiţii
submerse este convenţional curată.
Cabina WC ecologic
Va fi amplasată în incinta Perimetrului de exploatare Schineni Aval.
Recipientele pentru colectarea deșeurilor generate
Sunt amplasate în incinta Stației de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC
Muv SRL Bacău, situată la distanța de circa 9 km față de amplasamentul Perimetrului Schineni
Aval.
Bunuri naturale cu valoare deosebită, areale sensibile
Perimetrul de exploatare Schineni Aval este o plajă naturală situată în extravilanul comunei
Săucești, albia minoră a râului Siret, mal drept, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Conform formularului standard, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu sunt următoarele
habitate și specii de interes conservativ:
1 tip de habitat
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
7 specii de faună:
1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);
1 specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă);
5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă,
moioagă, Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia
aurata - câră, fâță).
Bunuri ale patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, arheologic şi paleontologic
În zona amplasamentului proiectului nu sunt bunuri ale patrimoniului istoric, cultural,
arhitectural, arheologic şi paleontologic cunoscute.
Relaţia proiectului propus cu alte proiecte existente şi/sau planificate şi cumularea efectelor
acestuia cu proiectele existente şi/sau planificate
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Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, atât în amonte cât și în aval de perimetrul evaluat,
mai sunt și alte amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare, transport, prelucrare
agregate minerale și ferme piscicole, în diverse etape de implementare.
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Schineni Aval sunt 12
proiecte/planuri:
7 amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale,
activități care nu se desfășoară concomitent în toate perimetrele;
2 iazuri piscicole (unul în construcție și unul la care construirea a stagnat din cauza unui
litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în PUG
comuna Tamași.
Caracteristicile comune ale proiectelor care pot genera impact cumulativ cu proiectul care
este în procedură de evaluare sunt:
Ocuparea temporară sau permanentă a unor suprafețe de teren pe teritoriul ROSCI0434,
din albia minoră sau lunca (pășuni, neproductiv) râului Siret;
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse, se
produc și o serie de modificări ale habitatului acvatic, modificări care pot avea un impact
nesemnificativ, indirect, temporar, reversibil și local asupra ihtiofaunei, cauzate de:
o Creșterea turbidității apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care pot afecta, la nivelul branhiilor, în mod deosebit speciile din
masa apei, precum Aspius aspius, însă datorită mobilității foarte mari a acestei
specii, se estimează un impact nesemnificativ;
o Ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza
suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate afecta ponta speciilor
bentonice precum Gobio kessleri și Sabanejewia aurata;
Producerea temporară (în cazul activităților de exploatare, transport și sortare – spălare
agregate minerale, sau în etapa de construire a celorlalte proiecte) a zgomotului și
vibrațiilor.
Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună se propun următoarele
măsuri:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată realizarea lucrărilor
de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis”, cu condiția ca
digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Siret
să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de
pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie. Digul temporar va fi excavat numai
după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup
data de 01 octombrie.
Dar, activităţile de exploatare a agregatelor minerale sunt activităţi temporare (2 ani) și
sezoniere (3 - 6 luni/an), iar pe termen mediu şi lung au efecte benefice, contribuind la
menţinerea stării de conservare a ROSCI0434 prin:
Decolmatarea albiei râului Siret;
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Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea eroziunii malurilor râului
Siret;
Prevenirea viiturilor la ape mari.
Alternative analizate
În alegerea amplasamentului pe care se va face extracţia agregatelor minerale s-a ţinut
cont de condiţiile concrete din teren privind râul Siret:
Gradul de colmatare a albiei minore;
Eroziunea malurilor;
Corelarea cu alte zone de pe râul Siret în care se face decolmatarea şi reprofilarea albiei;
Posibilităţi de acces cu utilajele și mijloacele de transport.
ALTERNATIVA 0 - Neimplementarea proiectului, cu următoarele consecinţe:
Menţinerea albiei râului Siret în actuala stare de colmatare, cu consecinţe privind
eroziunea malurilor, deci reducerea suprafeţei habitatelor de luncă, habitate importante
pentru unele specii de faună din zonă, precum și, pentru locuitorii care au terenuri;
Menţinerea riscului de inundaţie la ape mari, a terenurilor riverane râului Siret;
Menţinerea aceleaşi situaţii privind lipsa locurilor de muncă în zonă;
Lipsa materiilor prime (nisip şi pietriş) pentru construcţii.
ALTERNATIVA I – Exploatarea agregatelor minerale dintr-un alt amplasament:
Stabilirea amplasamentelor pentru extracţia agregatelor minerale se face de către
reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă „Siret”, pe baza studiilor tehnice zonale,
ţinându-se cont de condiţiile concrete din teren (starea de conservare a albiei și malurilor
râului Siret);
Extracţia agregatelor minerale pe diverse amplasamente se face corelat, pentru
decolmatarea şi reprofilarea albiei râului Siret.
ALTERNATIVA II – Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Schineni Aval,
alternativă propusă pentru analiză şi avizare din cauza:
Gradului avansat de colmatare a albiei râului Siret în zona malului drept;
Deteriorarea malului drept, formarea unei breșe, și în consecință, a unei bălți;
Eroziunea avansată a malului stâng;
Inexistența habitatelor de mlaștină, stufăriș, vegetației arboricole și arbustive în acea zonă,
habitate deosebit de importante (tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba) sau habitate caracteristice pentru unele specii de faună vulnerabile (Lutra lutra) sau
periclitate (Emys orbicularis).
Modalităţi de conectare la infrastructura existentă
Nu este cazul realizării racordurilor pentru alimentarea cu apă, energie electrică, ape uzate,
telefonie, etc.
Deşeuri generate
Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate
Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Săucești
Intermediar, pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:
Deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;
Deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în proiect;
Deşeuri de ambalaje.
Deşeuri tehnologice
17 05 04 - Deşeu inert – 1.350 m³.
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Deşeul inert rezultă de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi din materialul
levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone.
Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a autobasculantelor, pe perioada derulării
proiectului se estimează că vor rezulta următoarele deşeuri tehnologice:
13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere uzate pentru
mijloacele auto – 22 l;
16 06 01* Baterii şi acumulatori uzați – 1 bucată;
16 01 03 Anvelope scoase din uz – 2 bucăți.
Deşeuri menajere – 20 03 01
Deşeurile menajere organice rezultă de la personalul care asigură exploatarea şi
transportul agregatelor minerale ≈ 330 kg.
Deşeuri de ambalaje
15 01 02 - PET-uri ≈ 12 kg.
Gestionarea deşeurilor generate
Gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, titularul proiectului având următoarele obligaţii:
Să respecte prevederile legale privind colectarea separată, valorificarea/eliminarea
deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;
Să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate,
depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1
la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
Pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte:
deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie,
cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului
proiectului;
Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului cu scopul
gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.
Deşeuri tehnologice
Deşeuri periculoase
Uleiuri uzate
Gestionarea uleiurilor uzate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 235/2007.
Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri
minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.
Schimbul de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia uleiurile uzate, înlocuite.
Acumulatori şi baterii uzate
Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.
1079/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.
Schimburile de baterii la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate, înlocuite.
Anvelope uzate
Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170/2004.
Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor
uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi.
Deşeuri din excavare
Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este
reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile
60
Titularul proiectului: SC MUV SRL Bacău

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval

extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de
prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a
resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.
Deşeul inert (circa 1350 m³), rezultat din materialul levigabil, bolovani care pot fi
interceptaţi în anumite zone, va fi transportat şi depozitat cu mijloacele beneficiarului proiectului,
în locul sau locurile stabilite de către reprezentanţii primăriei Săucești.
Deşeuri menajere
Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte Perimetrul de
exploatare Schineni Aval vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic şi depozitate
temporar într-un recipient acoperit şi fără scurgere pe sol (europubelă), amplasat pe o suprafaţă
impermeabilizată în incinta Staţiei de sortare proprietate a SC Muv SRL Bacău, situată la distanța
de 9 km față de amplasamentul balastierei, şi eliminate prin preluarea lor de către un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să le preia.
Deşeuri de ambalaje
PET-urile vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic şi depozitate
temporar în incinta Staţiei de sortare şi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia şi să valorifice acest tip de deşeu.

VI.2. Metodologia utilizată în evaluarea impactului asupra mediului
Pentru efectuarea acestei lucrări au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul
proiectului supus analizei şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestui
proiect.
Informaţiile referitoare la caracteristicile amplasamentului şi vecinătăţilor au fost însuşite
cu ocazia deplasărilor în teren.
Elaborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului, pentru proiectul „Exploatarea
agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și
reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău” a inclus mai multe etape:
Studiu de birou:
Studiul materialelor referitoare la proiect;
Studiul materialelor referitoare la calitatea factorilor de mediu din zona amplasamentului
proiectului;
Identificarea şi evaluarea impacturilor proiectului asupra componentelor de mediu;
Culegerea informaţiilor referitoare la proiectele existente în zona amplasamentului
proiectului;
Utilizarea a diverse materiale: fotografii, hărţi.
Activităţi de teren
Observaţii în teren, pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţi;
Fotografii făcute în teren, pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţi.
La întocmirea lucrării Evaluarea Impactului asupra Mediului mi-a fost de ajutor şi
experienţa personală acumulată care constă în:
Activitatea de 20 de ani în APM Bacău, din care, 10 ani la Serviciul Inspecţie şi 10 ani la
Compartimentul Protecţia Biodiversităţii şi Arii Naturale Protejate.
În evaluarea stării actuale a componentelor de mediu şi estimarea schimbărilor cauzate de
implementarea proiectului am luat în consideraţie:
Fizionomia mediului - aspectele vizibile;
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Fiziologia mediului – echilibrele şi dezechilibrele ecologice, spaţiile naturale şi antropizate
existente, precum şi, evoluţia acestora ca urmare a implementării proiectului;
Socio-psihologia mediului - dimensiunea umană şi perceperea mediului, calitatea vieţii şi
starea mediului.
Pentru evaluarea şi cuantificarea impactului proiectului asupra componentelor de mediu
am utilizat o scală cu 5 nivele:
+3 şi peste +3 = impact pozitiv semnificativ;
(+1) – (+2)
= impact pozitiv;
0
= nici un impact (neutru);
(-1) – (-2)
= impact negativ nesemnificativ;
- 3 şi sub - 3 = impact negativ semnificativ.
Nu există incertitudini semnificative privind proiectul şi efectele implementării acestuia
asupra componentelor de mediu, populaţiei şi bunurilor materiale.

VI.3. Impactul prognozat asupra componentelor de mediu
AER ATMOSFERIC
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
CLIMA ȘI STRATUL DE OZON
Luând în consideraţie faptul că emisiile în aerul atmosferic vor fi nesemnificative și
specificul zonei amplasamentului Perimetrului de exploatare Schineni Aval, activitățile
desfășurate nu vor avea nici un fel de efecte asupra climei și stratului de ozon, impact
neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
ZGOMOT ȘI VIBRAȚII
Asupra faunei din zonă:
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Asupra populației din zonă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru.
APE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, în condițiile exploatării balastului în
zona de plajă;
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil,
asupra calității apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ
200 m în aval de aceasta va creşte turbiditatea apei, în situația excavării în condiții
submerse;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru, în situația excavării în condiții submerse.
SOL/SUBSOL
Ca urmare a lucrărilor de extracție a balastului, are loc tasarea substratului (balast),
tasare care producându-se la nivelul plajei de balast nu are nici un fel de efecte
negative, impactul asupra solului/subsolului poate fi considerat neutru - pe termen
scurt, mediu şi lung, excluzând situațiile când au loc poluări accidentale.
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BIODIVERSITATE
Impactul proiectului asupra biodiversității, fără a lua în calcul măsurile de reducere a
impactului
Tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Nu este prezent în zonă (pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Schineni Aval și
vecinătăți), deci proiectul propus nu are nici un impact asupra acestuia.
Lutra lutra – Vidra
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Schineni Aval și vecinătăți specia Emys
orbicularis nu poate fi prezentă, lucrările de exploatare și transport a agregatelor
minerale nu vor avea nici un impact asupra speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Emys orbicularis – Broasca țestoasă europeană de baltă
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Schineni Aval și vecinătăți specia Emys
orbicularis nu poate fi prezentă, lucrările de exploatare și transport a agregatelor
minerale nu vor avea nici un impact asupra speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Cobitis taenia – Zvârlugă
Zvârluga nu poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Schineni Aval, fiind o specie care trăiește pe fundurile apelor cu mâluri
bogate în vegetație moartă, biotop care nu se găsește în apa râului Siret din zona
corespunzătoare acestui perimetru de exploatare, impactul asupra acestei specii va fi
neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Se estimează că IMPACTUL PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și
integrității ROSCI0434, fără a lua măsuri de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT:
o NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 4
specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
o NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis
taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
o NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis
taenia;
o POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii
de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis,
Gobio kessleri, Sabanejewia aurata).
Impactul rezidual al proiectului asupra biodiversității
În propunerea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea impactului proiectului
”Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru
decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, asupra speciilor de interes
conservativ pentru ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special, dar și asupra tuturor speciilor de
ihtiofaună, am luat în considerație prezența acestor specii în apa râului Siret, chiar dacă nu au
fost făcute studii privind prezența și evaluarea populațională.
Măsuri operaţionale propuse:
Este interzisă tranzitarea cursului râului Siret, prin apă, cu orice mijloace de transport
și/sau utilaje;
Toate etapele lucrărilor vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile
de avizare;
Nu se vor realiza depozite de balast;
63
Titularul proiectului: SC MUV SRL Bacău

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval

Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici
specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora
şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări
accidentale în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din
bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare
atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol/ape;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiul uzat, înlocuit;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate
înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a
deşeurilor generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare
de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;
Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în
prevederile NRTA 4/1998;
Administratorul SC Muv SRL Bacău va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica
antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe
drumurile balastate;
Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;
Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare;
Perimetrul va fi bornat şi exploatarea se va face numai în interiorul acestuia.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, titularul proiectului are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
În propunerea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea impactului proiectului ”
Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru
decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, asupra speciilor de interes
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conservativ pentru ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special, dar și asupra tuturor speciilor de
ihtiofaună, am luat în considerație prezența acestor specii în apa râului Siret, chiar dacă nu au
fost făcute studii privind prezența și evaluarea populațională.
Măsurile specifice de reducere a impactului proiectului supus evaluării, asupra speciilor
de ihtiofaună de interes conservativ sunt cele stabilite în planurile de management aprobate de
Ministerul Mediului, ale siturilor care au ca obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună
(ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman)
Măsuri specifice de reducere a impactului proiectului asupra speciilor de ihtiofaună
Nr.
crt.

1

Factor de
mediu
Habitat/
specie
Aspius
aspius

2

Barbus
meridionalis

3

Gobio
kessleri

4

Sabanejewia
aurata

Măsura propusă
Lucrările
de
extracție
agregate
minerale care se desfășoară în albia
râului Siret (în condiții submerse sau în
zona de contact a malului drept cu apa
râului Siret), se vor programa și
desfășura în afara perioadei de
vulnerabilitate (01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de
interes comunitar, deci în perioada 01
octombrie – 31 martie.
În perioada de reproducere a speciilor
de pești de interes conservativ, poate
fi aprobată realizarea lucrărilor de
decolmatare, reprofilare și regularizare
numai utilizând tehnologia de excavare
”în bazin închis”, cu condiția ca digul
temporar care închide zona propusă
pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executat înainte de
începerea perioadei de depunere a
pontei de către speciile de pești
menționate, cel târziu până la data de
31 martie. Digul temporar va fi excavat
numai după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de
interes conservativ, dup data de 01
octombrie.

Efecte

Prevenirea
impactului
asupra
reproducerii
ihtiofaunei
în condiţii
de extracţie
submersă
sau
de
contact
a
malului
drept
cu
apa râului
Siret

Termen de
realizare

Pe perioada
desfăşurării
activităţii de
extracţie a
agregatelor
minerale în
perimetrul
ROSCI0434

Responsabil
cu realizarea
măsurii

Toți operatorii
economici
care
desfăşoară
activităţi de
extracţie
a
agregatelor
minerale pe
teritoriul
ROSCI0434

Responsabilitatea și termenul realizării măsurilor operaţionale şi specifice
Titularul proiectului, pe toată perioada desfăşurării activităţii de extracţie a agregatelor
minerale pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL
PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (aproape de zero), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL asupra a 4 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata).
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Impactul cumulat asupra biodiversității
IMPACTUL CUMULAT asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, fără a
lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-2, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului), DIRECT,
LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata).
Impactul cumulat rezidual asupra biodiversităţii
Prin actualul Studiu de Evaluare Adecvată se propune ca la programarea și executarea
lucrărilor de extracție a agregatelor minerale să se țină cont și de ciclurile biologice ale speciilor
de ihtiofaună pentru a nu perturba reproducerea acestora, respectându-se următoarele măsuri
specifice:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, să fie programate și desfășurate în
afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
o Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
o Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a
speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL CUMULAT
REZIDUAL asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului),
DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri și Sabanejewia
aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Cobitis
taenia și Sabanejewia aurata).

În concluzie, se estimează că desfășurarea activităților de exploatare a agregatelor
minerale pe teritoriul ROSCI0434, în condițiile respectării măsurilor specifice și
operaționale menționate, nu va afecta starea de conservare a tipului de habitat 92A0
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și a celor 7 specii de faună care constituie obiectivele de conservare ale acestui sit,
fiind asigurată menținerea populațiilor speciilor pe termen scurt, mediu și lung, atât
în zonele amplasamentelor proiectelor, cât și pe teritoriul sitului, nu va fi afectată
integritatea ROSCI0434 și nici coerența rețelei ecologice Natura 2000.
PEISAJ
Pe termen scurt – impact negativ nesemnificativ, direct, temporar și reversibil;
Pe termen mediu și lung – impact neutru.
ZONE NATURALE FOLOSITE ÎN SCOP RECREATIV
În zona amplasamentului proiectului nu sunt zone naturale folosite în scop recreativ.
CONSERVARE ȘI UTILIZARE RESURSE
Pe termen scurt – impact neutru;
Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, prin reducerea eroziunii malurilor și
menținerea suprafețelor de teren din lunca Siretului.
MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC
Pe termen scurt, mediu și lung – impact pozitiv.
SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI
Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.
PATRIMONIUL CULTURAL, ISTORIC, ARHITECTURAL, ARHEOLOGIC ȘI PALEONTOLOGIC
În zona amplasamentului proiectului şi vecinătăţi nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural,
istoric, arhitectural, arheologic şi paleontologic.
EFECTE TRANSFRONTALIERE
Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

VI.4. Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine
care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare
a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.

VI.5. Măsuri de prevenire şi/sau reducere a impactului, pe componente de mediu
Aer atmosferic
Măsurile pentru controlul emisiilor de la utilajele și mijloacele de transport folosite sunt
măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.
SC Muv SRL Bacău va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
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Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de maximum
20 km/h;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilajele pentru ca emisiile să
se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru.
Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele provin
din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.
Pentru reducerea impactului asupra aerului atmosferic, autobasculantele şi utilajele
terasiere evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.
Zgomot şi vibraţii
Pentru reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii, beneficiarul proiectului va lua
următoarele măsuri:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite,
pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;
Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20
km/h.
Ape de suprafaţă şi subterane
Măsuri de prevenire a impactului asupra apelor de suprafaţă şi subterane:
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret, cu orice mijloace de transport și utilaje ;
Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar putea fi
generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;
Alimentarea cu motorină a celor 2 autobasculante se va face la staţiile PECO;
Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se preveni
scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la scurgere;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil,
autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate înlocuite;
Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu
protecție la scurgere şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările în mediu;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a preveni
aceste situaţii, beneficiarul proiectului va menţine utilajele şi autobasculantele în stare
corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le
deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate;
Când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind depăşirea
cotei de atenţie, beneficiarul proiectului va îndepărta mijloacele de transport şi utilajele de
68
Titularul proiectului: SC MUV SRL Bacău

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval

pe amplasament.
Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de
carburanţi şi/sau lubrifianţi:
Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu de
pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia
Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).
Sol/subsol
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul, titularul
proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar
schimbul de ulei la unităţi specializate;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale
în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie pentru
a se preveni scăpările pe sol;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a deşeurilor
generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.
Biodiversitate
Măsuri operaţionale propuse:
Este interzisă tranzitarea cursului râului Siret, prin apă, cu orice mijloace de transport
și/sau utilaje;
Toate etapele lucrărilor vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile
de avizare;
Nu se vor realiza depozite de balast;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici
specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora
şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
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Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări
accidentale în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din
bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare
atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol/ape;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiul uzat, înlocuit;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate
înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a
deşeurilor generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare
de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;
Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în
prevederile NRTA 4/1998;
Administratorul SC Muv SRL Bacău va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica
antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe
drumurile balastate;
Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;
Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare;
Perimetrul va fi bornat şi exploatarea se va face numai în interiorul acestuia.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, titularul proiectului are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
În propunerea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea impactului proiectului ”
Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru
decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, asupra speciilor de interes
conservativ pentru ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special, dar și asupra tuturor speciilor de
ihtiofaună, am luat în considerație prezența acestor specii în apa râului Siret, chiar dacă nu au
fost făcute studii privind prezența și evaluarea populațională.
Măsurile specifice de reducere a impactului proiectului supus evaluării, asupra speciilor
de ihtiofaună de interes conservativ sunt cele stabilite în planurile de management aprobate de
Ministerul Mediului, ale siturilor care au ca obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună
(ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman)
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Măsuri specifice de reducere a impactului proiectului asupra speciilor de ihtiofaună
Nr.
crt.

1

Factor de
mediu
Habitat/
specie
Aspius
aspius

2

Barbus
meridionalis

3

Gobio
kessleri

4

Sabanejewia
aurata

Măsura propusă
Lucrările
de
extracție
agregate
minerale care se desfășoară în albia
râului Siret (în condiții submerse sau în
zona de contact a malului drept cu apa
râului Siret), se vor programa și
desfășura în afara perioadei de
vulnerabilitate (01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de
interes comunitar, deci în perioada 01
octombrie – 31 martie.
În perioada de reproducere a speciilor
de pești de interes conservativ, poate
fi aprobată realizarea lucrărilor de
decolmatare, reprofilare și regularizare
numai utilizând tehnologia de excavare
”în bazin închis”, cu condiția ca digul
temporar care închide zona propusă
pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executat înainte de
începerea perioadei de depunere a
pontei de către speciile de pești
menționate, cel târziu până la data de
31 martie. Digul temporar va fi excavat
numai după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de
interes conservativ, dup data de 01
octombrie.

Efecte

Prevenirea
impactului
asupra
reproducerii
ihtiofaunei
în condiţii
de extracţie
submersă
sau
de
contact
a
malului
drept
cu
apa râului
Siret

Termen de
realizare

Pe perioada
desfăşurării
activităţii de
extracţie a
agregatelor
minerale în
perimetrul
ROSCI0434

Responsabil
cu realizarea
măsurii

Toți operatorii
economici
care
desfăşoară
activităţi de
extracţie
a
agregatelor
minerale pe
teritoriul
ROSCI0434

Alte prevederi legale care trebuie respectate
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia
speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B
(specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată de
Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât în
ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane este interzis:
Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi
de migraţie;
Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:
Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de
migraţie;
Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
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Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a
oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
Peisaj
Pentru reducerea impactului asupra peisajului, este necesar să fie respectată tehnologia de
exploatare a agregatelor minerale:
Fără a produce denivelări şi gropi, în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă,
numai în perioadele de ape mici şi medii;
Balastul extras va fi încărcat direct în autobasculante şi transportat la instalaţiile de
prelucrare (Staţia de sortare-spălare Săucești, proprietate a SC Nutextract SRL Săucești,
situată la distanţa de 350 m faţă de Perimetrul de exploatare Săucești Intermediar);
Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi depozitat ca
material de umplutură, în zonele indicate de reprezentanţii primăriei Săucești, de către
beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii;
În situaţia creşterii debitului de apă, utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în
afara zonei inundabile, exploatarea balastului fiind întreruptă;
După viituri se va curăţa balastiera de materialele aduse de apă şi se va respecta Planul de
apărare împotriva inundaţiilor;
La finalul activităţii de exploatare titularul proiectului va nivela suprafața din care a făcut
extracția agregatelor minerale iar malul drept va fi taluzat la unghiul natural.
Zone naturale folosite în scop recreativ
În zona amplasamentului proiectului nu sunt zone naturale folosite în scop recreativ.
Conservare şi utilizare resurse:
Pentru prevenirea impactului asupra resurselor naturale, este necesară respectarea
tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale;
În ceea ce priveşte protecţia zăcământului, exploatarea stratului de balast se va efectua
numai din aval spre amonte, în fâşii longitudinale paralele, pe toată suprafaţa zonei de
exploatare, fără a se afecta talvegul albiei prin crearea de concavităţi sau depozite, astfel
încât, zona să nu fie dezechilibrată din punct de vedere al eroziunii;
Prin dirijarea corectă a exploatării se va realiza decolmatarea și reprofilarea cursului râului
Siret, în acest sector al albiei minore.
Mediul social şi economic
Deoarece implementarea proiectului are efecte pozitive asupra mediului social şi
economic, nu sunt necesare nici un fel de măsuri.
Siguranţa şi sănătatea populaţiei
Deoarece implementarea proiectului nu are nici un fel de efecte asupra sănătăţii şi
siguranţei populaţiei, nu sunt necesare măsuri de prevenire a impactului.
Patrimoniul cultural, istoric, arhitectural, arheologic şi paleontologic
În zona amplasamentului proiectului şi vecinătăţi nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural,
istoric, arhitectural, arheologic şi paleontologic.
Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de
carburanţi şi/sau lubrifianţi:
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Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu de
pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia
Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

VI.6. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului
Situația prezenței în zona Perimetrului Schinei Aval și vecinătăți, a habitatelor și speciilor
pentru care a fost desemnată ROSCI0434 Siretul Mijlociu:
Tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – nu este prezent;
Specia de mamifere Lutra lutra – nu este prezentă;
Specia de amfibieni Emys orbicularis – nu este prezentă;
Specia de pești Cobitis taenia – nu este prezentă;
4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata) – pot fi prezente.

.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL
PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (aproape de zero), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL asupra a 4 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata).

.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL CUMULAT
REZIDUAL asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului),
DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri și Sabanejewia
aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Cobitis
taenia și Sabanejewia aurata).

În propunerea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea impactului proiectului
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pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval

”Exploatarea agregatelor minerale din Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și
reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, asupra speciilor de interes conservativ
pentru ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special, dar și asupra tuturor speciilor de ihtiofaună, am
luat în considerație prezența acestor specii în apa râului Siret, chiar dacă nu au fost făcute studii
privind prezența și evaluarea populațională.

VI.7. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra condiţiilor
sociale în comunităţile afectate de impact
Implementarea proiectului nu are nici un fel de efecte negative aspra comunităţilor locale,
dimpotrivă, prin decolmatarea albiei râului Siret în zona de amplasament a proiectului va fi redus
ricul de inundații a terenurilor riverane, de asemenea, vor fi create 5 locuri de muncă.
Documente anexate
1. Copia Certificatului de Înregistrare Axinte Olga
2. CV Zaharia Lăcrămioara Gabriela

Elaboratorul Raportului privind Impactul asupra Mediului
Biolog Olga Axinte
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